Regeringen säkrar pengar för bekämpning
av blåtunga
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Regeringen har idag beslutat att säkra pengar för bekämpning av blåtunga under året. Detta
för att minska oron för ytterligare spridning av sjukdomen och med intention att helt utrota
den.
- Min förhoppning är att vi ska kunna utrota den här sjukdomen, vi vill inte att den ska få fäste
i vårt land. Dessutom är jordbruksministrarna i EU överens om att enda sättet att hålla
sjukomen i schack är med gemensamma medel. Då är det viktigt att arbetet med
vaccineringen löper på snabbt och smidigt i hela unionen, säger jordbruksminister Eskil
Erlandsson.
Beskedet om pengarna kom under ett besök i Halland, där Eskil Erlandsson fått information
om bekämpningen av blåtungan.
- Jag förstår att spridningen av blåtunga är en enorm press för bönderna som måste samla ihop
och vaccinera sina djur. Men alternativet, att blåtunga får sprida sig i Sverige är värre, både
för djur och lantbrukare. Jag vill verkligen passa på och tacka för allt engagemang och jobb
som har lagts ner under de senaste veckorna, både från bönder, veterinärer, myndigheter och
inte minst alla frivilligarbetare, avslutar Eskil Erlandsson.

Kostnader för vaccinering av blåtunga
För blåtunga utgör huvuddelen av kostnaderna ersättning till veterinärer med flera som utför
vaccinationerna, kringkostnader som kostnader för transporter, samt vaccinkostnader. Endast i
mindre omfattning rör det sig om ersättning för djur som avlivats.
Jordbruksverket har efter regeringsbeslut den 9 oktober 2008 givits möjlighet att överskrida
sina anslag så att uppkomna kostnader kan täckas och ersättningar med mera betalas ut utan
dröjsmål. Detta sker genom så kallat "medgivet överskridande" vilket innebär att regeringen
tillåter att anslaget kan belastas med uppkomna kostnader och medel kan skjutas till i
efterhand.
EU finansierar viss del av de uppkomna kostnaderna. Av de doser som verkligen används
ersätter EU med 0,6 Euro/st, och medel kan återföras till statskassan. Kostnaden för varje
vaccinationsdos är 5,60 kr. Vid genomförande av vaccinering tillkommer kostnader för arbete
samt diverse omkostnader för att genomföra vaccinationsprogrammet. EU finansierar då 2
Euro/nötkreatur och 0,75 Euro/får eller get. Övriga kostnader finansieras nationellt.

Fakta om blåtungesjukan
Blåtungesjukan är en virussjukdom hos idisslare som smittar genom svidknottbett. Människor
kan inte smittas av sjukdomen. Som regel drabbas får hårdare än nötkreatur, som ofta är
symtomlösa bärare.

Det har tidigare antagits att det svidknott som sprider sjukdomen inte skulle kunna vara aktiv
på norra breddgrader men år 2006 bröt blåtunga serotyp 8 (BT-8) ut i nordvästra delen av
Europa. Smittan har nu spridit sig i stora delar av väst-Europa. Blåtunga omfattas av
epizootilagstiftningen och bekämpning är harmoniserad inom EU. Vid ett utbrott av BT-8 ska
åtgärder vidtas i en besättning men stamping out (avlivning av samtliga mottagliga djur i en
besättning) tillämpas inte. Dock kan behörig myndighet besluta om avlivning av samtliga djur
om det anses nödvändigt. Vidare ska spärr- och restriktionszoner uppföras.
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