Blåtunga för första gången i Sverige
I början av september konstaterades den fruktade djursjukdomen blåtunga på en gård i Hallland. Ett restriktionsområde har
införts som ska hindra smittspridning.
★ Efter att ett stort antal fall av blåtunga konstaterats i Europa – nu senast i Danmark i augusti – har Jordbruksverket bevakat händelseutvecklingen med hög beredskap mot den
fruktade djursjukdomen.
Nu har blåtunga nått Sverige för första gången. Flera kor på en halländsk
gård bär på smittan.
Leif Denneberg, chefsveterinär på

Jordbruksverket, kommer att vidta åtgärder snabbt, bland annat genom att
låta vaccinera besättningar inom det
aktuella området för att minska risken
för smittspridning.
Provtagningar kommer att ske i området. Det är viktigt att omgående kartlägga spridningen av sjukdomen.

Blå Stjärnor i beredskapsplanen
Ett spärrområde på två mils radie från
den smittade gården har införts där
inga idisslande djur får flyttas.
Därutöver finns ett restriktionsområdet på femton mils radie – inom det
området får djur flyttas men inte ut.
Särskild dispens kan dock sökas hos
Länsstyrelsen.

Om det blir aktuellt med massvaccination av besättningar i Sverige, finns
en beredskapsplan där statliga distriktsveterinärer, minst 150 privatveterinärer och Svenska Blå Stjärnan kan sättas
in för att hjälpa till.
Sverige har köpt en miljon vaccindoser. Det räcker till grundvaccinering av
en halv miljon djur. Det krävs två omgångar vaccin per djur.
Blåtunga är en insektsburen virussjukdom som drabbar idisslare – inte
människor.
Symtomen är, feber, hälta, sårig och
svullen slemhinna i mun och nos och
kraftig salivavsöndring. Tungan kan vid
akut sjukdom bli blåaktig – därav namnet blåtunga.

★ Lördagen den 6 september fick Sverige sina två

delbart kunde rycka in. Dagen därpå hade området

första fall av blåtunga på en gård i Halland.

utvidgats och ytterligare 20 stjärnor kallats in.

Efter kontakt med SJV sattes alla resurser in och
efter någon timme hade vi sex stjärnor som ome-

För närvarande vet vi att stjärnorna kommer att
behövas i minst sju veckor.

Jordbruksverket har beslutat om massvaccination och får assistans av Svenska Blå Stjärnan.
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