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 SJVFS 2021:XX 

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk 

vaccination mot mjältbrand; 

 Saknr K 18 
Utkom från trycket 
Välj datum. 

   

beslutade den (dag) (månad) (år).   

    

 

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen 

(1999:659), följande. 

 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till 2 kap. Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:XX) om förebyggande och bekämpning av vissa 

djursjukdomar. Om nämnda föreskrifter innehåller bestämmelser som avviker från det 

som anges i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här författningen. 

Om Jordbruksverket meddelar eller har meddelat särskilda beslut för att förebygga, 

bekämpa eller förhindra spridning av smittsamma djursjukdomar med villkor som av-

viker från det som anges i dessa föreskrifter gäller villkoren i besluten.  

2 §  I dessa föreskrifter betyder:  

 

 Dikalv Kalv som inte är avvand och som går med 

diko eller amko. 

 Vaccinationsområdet Det område som anges i bilagan till dessa 

föreskrifter. 

 Vaccinerbar ålder Två månaders ålder för kalvar och lamm som 

föds av moderdjur som inte är vaccinerade 

mot mjältbrand, respektive tre månaders ålder 

för kalvar och lamm som föds av moderdjur 

som är vaccinerade mot mjältbrand.  

3 §  Nötkreatur och får ska vara vaccinerade mot mjältbrand om de ska hållas utomhus 

inom vaccinationsområdet hela eller delar av perioden den 1 maj till och med den 

30 september.  

Kravet i första stycket gäller inte för följande djur: 

1. Nötkreatur och får som hålls i system med hydda eller annat stall där djuren 

bara har tillgång till utevistelse i en anslutande mindre rastgård. 

2. Dikalvar och diande lamm som 

a) inte har uppnått vaccinerbar ålder när de ska släppas ut i vaccinations-

området, eller  
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b) kommer att flyttas bort från vaccinationsområdet innan de har uppnått sex 

månaders ålder. 

4 §  Vaccinationen av nötkreatur och får enligt 3 § första stycket ska ske enligt 

följande: 

1. Djuren ska vaccineras med en dos vaccin årligen inför betessäsongen.  

2. Med undantag för dikalvar och diande lamm ska djur som inte tidigare är vacci-

nerade mot mjältbrand vaccineras senast 14 dagar innan de släpps ut i vaccina-

tionsområdet.  

3. Djur, som har vaccinerats mot mjältbrand föregående säsong, samt dikalvar 

och diande lamm, som inte är undantagna från kravet på obligatorisk vaccina-

tion, ska vaccineras senast samma dag som de släpps ut i vaccinationsområdet. 

4. Vaccinationen ska utföras i enlighet med vaccintillverkarens rekommenda-

tioner. För nötkreatur är det dock även tillåtet att vaccinera subcutant vid 

svansroten om det är motiverat av arbetsskyddsskäl.  

5 §  För att vaccinationen mot mjältbrand enligt 3 § första stycket ska ge tillräcklig 

effekt gäller följande villkor: 

1. Ett djur som har behandlats med antibiotika ska inte vaccineras förrän tidigast 

tio dagar efter avslutad antibiotikabehandling. 

2. Ett djur som har vaccinerats mot mjältbrand enligt 3 § första stycket ska inte 

behandlas med antibiotika inom tio dagar efter vaccinationstillfället. Om ett 

djur av hälsoskäl ändå måste behandlas med antibiotika inom den angivna tiden 

ska djurhållaren informera behandlande veterinär om vaccinationen och den 

vaccinerande veterinären om antibiotikabehandlingen. Djuret ska därefter 

vaccineras på nytt tidigast tio dagar efter avslutad antibiotikabehandling. 

6  §  Djurhållaren ska journalföra vaccinationen mot mjältbrand enligt 3 § första 

stycket på individnivå. Djur som inte är individmärkta ska individmärkas i samband 

med vaccinationstillfället.  

7 §  Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från be-

stämmelserna i 3 § första stycket, 4 § och 5 § 2. 

____________________________ 

 

Denna författning träder i kraft den (dag) (månad) (år), då Statens jordbruksverks 

föreskrifter (SJVFS 2020:5) om vaccination mot mjältbrand upphör att gälla.  

 

 

 

  

CHRISTINA NORDIN 

 

 

 Handläggare. 

 (Smittbekämpningsenheten) 
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