Blåtungas spridning får konsekvenser i Lilla Edet och Trollhättan
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TROLLHÄTTAN: Blåtunga har upptäckts i Jönköpings län. Som följd av detta införs
restriktioner i stora delar av Västra Götaland.
Bland annat i Lilla Edet och Trollhättan.
Ett djur från en besättning i Jönköpings län har funnits positiv med djursjukdomen blåtunga.
Detta var utanför det hittills rådande spärr- och restriktionsområdet och därför utökar
Jordbruksverket restriktionsområdet.
I och med detta innefattas de södra delarna av Lilla Edets kommun samt de södra delarna av
Trollhättans kommun av restriktionerna. Området gränsar även till Vänersborgs kommun.
Restriktionerna innebär att det är tillåtet att flytta mottagliga djur (idisslare) inom
restriktionsområdet, men inte ut ur det. Dock finns det möjlighet till vissa undantag.
Utökningen av restriktionsområdet innebär också en förändrad vaccinationsstrategi hos
Jordbruksverket. För att påskynda vaccineringen kommer inte besättningar med tio eller färre
djur vaccineras och inte heller djur som ska slaktas före 1 april nästa år.
Målet är att så många djur som möjligt ska bli vaccinerade mot blåtunga innan svidknotten,
som sprider smittan, blir aktiva till våren. På Jordbruksverket har man goda förhoppningar om
att man ska hinna med vaccinationskampanjen och därmed lyckas undvika lidande för djur
och produktionsförluster för djurägare.
För lantbrukaren Kjell Arvidsson i Västerlanda innebär det att deras exportprodukt blir totalt
lamslagen.
Kjell Arvidsson är delägare i en seminförening som exporterar tjursperma.
- Vi har haft väldigt stor framgång internationellt, men det här påverkar det negativt. Många
länder drar öronen åt sig. På sikt innebär det ett ekonomiskt avbräck, säger han
Försäljningen av djur lär också begränsas kraftigt, men som lantbrukare är han vad vid att
vara flexibel. Själv är han inte speciellt orolig för smittan.
- Jag är inte speciellt orolig för djuren. Svidknotten sprider sig inte så här års. Det måste
finnas viktigare saker att göra för veterinärerna. Tanken att utrota sjukdomen är bra men att
vaccinera storskaligt så här års är ingen bra idé. Möjligen framåt mars, april. En stor del i det
har väl företaget som säljer vaccinet.
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