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Blå Stjärnor deltar i massvaccinering av djur i
Omberg
Tusentals nötkreatur, får, hästar och getter i områdena kring Omberg i Östergötland
vaccineras nu mot mjältbrand. Tio nötkreatur, en häst och en älg har hittills
konstaterats döda i sjukdomen. Det är Jordbruksverket som har fattat beslutet om
massvaccinering och har uppdragit åt bland andra Svenska Blå Stjärnan att delta i
arbetet.
– Vi har varit i beredskap sedan det första fallet av mjältbrand konstaterades. Sedan en vecka
tillbaka är fältassistenter ute och jobbar. Det gäller att snabbt vaccinera så många djur som
möjligt på kort tid. Vi har vana och är utbildade för uppgiften säger Kristin Sundström,
generalsekreterare för Svenska Blå Stjärnan.
Svenska Blå Stjärnan har 2 300 utbildade medlemmar som med kort varsel kan sättas in vid
behov i hela landet. Just nu arbetar fyra stjärnor tillsammans med veterinärerna dagligen,
intensivt för att stoppa mjältbrandsutbrottet i Omberg. Vaccinationerna har börjat med djur
från de drabbade besättningarna och med djur som betat i närheten av platser där djur har
dött i sjukdomen. Nästa vecka intensifieras arbetet ytterligare. Tidigare har Blå Stjärnan bland
annat vaccinerat djur för att hejda utbrott av blåtunga.
Om mjältbrand
Mjältbrand är en allvarlig sjukdom som orsakas av en bakterie som bildar sporer. Sjukdomen
drabbar främst idisslare. Mjältbrandsbakterier kan överleva i jorden i över femtio år. Torrt
väder, skyfall och insekter kan göra att sjukdomen uppstår. Det är i dagsläget oklart vad som
orsakade det aktuella utbrottet i Omberg. På Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, pågår
en utredning.
Mer information om mjältbrand samt bilder finns här på Jordbruksverkets hemsida:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjuk
domar/mjaltbrand/fragorochsvarommjaltbrand.4.6920cb9813122f26a5e80001114.html
Pressmeddelande från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA:
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/beslut-om-vaccinationsomrade-motmjaltbrand
Presskontakt
Kristin Sundström, generalsekreterare i Svenska Blå stjärnan, tel: 0708-58 12 17
kristin.sundstrom@svenskablastjarnan.se eller Svenska Blå Stjärnans kansli 08-629 63 60.
Svenska Blå Stjärnan är en ideell frivilligorganisation och del av samhällets krishanteringssystem.
Det primära uppdraget är att utbilda djurskötare för uppdrag vid utbrott av djursmitta eller annat
krisläge inom djurområdet. Verksamheten består av utbildning i djurhållning och djurskydd,
föreningsaktiviteter och övningar. Svenska Blå Stjärnan har över 6 000 medlemmar, av dessa har
ca 2 300 överenskommelse att ställa upp vid kriser i samhället. www.svenskablastjarnan.se
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