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Nu har vi vaccinerat massor av får och lamm.
Linus Andersson
assisterar Ebba
Ebberstein, när
hon vaccinerar ett
lamm.

Gina Andersson,
projektledare för
vaccineringen träffar teamen var fjortonde dag och då
ska det fyllas på i
bilarna med bland
annat skyddskläder.

Nu har vi vaccinerat
lamm och får i full fart
Cirka 85 stycken blå stjärnor har vaccinerat 300 000 får och lamm till mitten av september.
★ Arbetet har flutit på bra och i skrivande stund räknar vi med att vara klara med vaccineringsarbetet till mitten
– slutet av september, berättar Gina
Andersson, blå stjärna och projektledare. Även blodprovstagningen har gått
bra och i skrivande stund så började
även stjärnorna ta träckprov för kontroll av paratuberkolos.

24 team har varit ute nästan varje dag
i hela vaccineringsområdet.
– Jag har cirka tio till 15 stjärnor som
har medverkat hela tiden, men många
har deltagit i arbetet längre och kortare tider, beroende på familj och andra
arbeten, berättar Gina. Men alla har
gjort ett bra jobb.

Många bollar i luften
Alla har jobbat bra
Anledningen till att man måste vaccinera lamm och får nu under sommaren är att de vårfödda lammen annars
skulle utgöra en stor mottaglig djurgrupp.
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Gina har under sommaren haft sitt kontor på Euro Stop i Halmstad.
– Det är mycket telefon hela tiden,
säger Gina, som har ansvaret för att det
flyter i teamen, beställa hem vaccin,
kanyler, öronmärke, träffa teamen, se

till så det är personal i teamen, bilar
som ska flyttas med mera.
Gina har ju faktiskt ett stort personalansvar och det händer ganska mycket i sista stund. Någon blir sjuk och det
ska ordnas ersättare, så hela tiden gäller det att fixa något.
I kontoret upp till Gina finns Mikael
Jakobsson, Svenska Djurhälsovården,
som har hand om registerfrågor.
– Det finns registerfrågor varje dag,
säger Gina.
Gina har också mycket stöd av Sofia
Fritzenschaft, en blå stjärna från Halllandsförbundet, som är ansvarig för logistikarbetet.
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De flesta lantbrukare är tillmötesgående och tar sitt ansvar för att man ska
förhindra smittspridningen av blåtunga, men det finns ju alltid en del
som tycker att detta är onödigt. Även
dessa fårägare får Gina ta hand om.
– Detta ser jag som en utmaning att
få dessa djurägare att inse hur viktigt
det är med blåtungevaccineringen, säger Gina.

Teamen varBLODPROV
fjortonde dag

Jag träffar Gina i Staffanstorp på Svenska Djurhälsovården, där hon möter en
del av teamen som arbetar i Skåne.
– Vi försöker träffas var fjortonde
dag, säger Gina. De får nya listor, och
fyller på sina bilar med material så de
kan utföra vaccinationer, blodprovstagning, öronmärkning med mera.
Innan man fyller på bilarna har man
en pratstund med Gina om aktuella frågor som behövs diskuteras. Det är säkert tryggt att få ha en sådan här stund
för stjärnorna.
Teamen i Halmstad, Växjö och Jönköping träffas också var fjortonde dag.

Vaccinationsområde för sjukdomen blåtunga. Området inom röd markering är spärrområde
och området under blått är restriktionsområde. Den blå linjen markerar vaccinationsområdet.

Fortsatt vaccinering
Enligt uppgift från Jordbruksverket har
EU-kommissionen beslutat skjuta till
ytterligare 59 miljoner euro till vaccinationer. Vår målsättning är att utrota
blåtunga i Sverige.
Det är meningen att man ska börja
med vaccineringsarbetet av nöt i november, men i skrivande stund vet man
inte vem som ska utföra vaccineringen,
för arbetet ligger ute på anbud.
– Runt den 15 september ska det vara klart, säger Gina. Man vet bara att
man håller på med upphandlingar och
i skrivande stund vet man inte hur det
blir. Men det behövs kunnig personal
och jag hoppas att stjärnorna får fortsätta med arbetet i någon form.
Hittills har man inte sett något tecken på blåtunga hos några djur och inte
heller upptäckt några nya smittade besättningar utanför vaccinationsområdet.
– Det stärker oss i uppfattningen att
vaccinationsprogrammet var rätt strategi, avslutar Gina och sätter sig i bilen
för att köra till sitt kontor i Halmstad
och telefonen ringer hela tiden.
Text & foto:
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Några veterinärstuderande har arbetet med vaccineringsarbetet och Tenna Ware Nielsen, är en
av dem, som förbereder sig för att vaccinera 500 gutefår i Vomb.

– Det gäller att ha vaccin med i kylskåpet i bilen så det räcker till alla planerade vaccinationer, säger Tom Heidelbach.

Assistenten i teamet gör ett gott jobb. Här är
det Birgitta Jönsson som förbereder engångssprutor.
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