VETERINÄRER SLÅR LARM
- Vaccination mot Blåtunga verkningslös – slöseri med skattepengar!
- Stoppa omedelbart den pågående vaccinationskampanjen mot Blåtunga. Den är onödig,
stressar djuren, fördyrande för djurägarna – och är ett stort slöseri med skattebetalarnas
pengar!
Det salvan avlossar nu Föreningen Veterinärer i Sverige (ViS), som i ett brev till
jordbruksminister Eskil Erlandsson slår larm om att den pågående vaccinationskampanjen
mot den svidknottöverförda virussjukdomen Blåtunga som kan drabba idisslare, bland annat
kor och får, blir verkningslös.
- De nötkreatur som först vaccinerades är inte skyddade mot sjukdomen förrän slutet av
oktober månad i år – men då finns inte någon risk för någon smittspridning, eftersom
svidknottens förmåga att sprida virus enligt nuvarande kunskap upphörde under september
månad i Sverige. Den pågående vaccineringen är därför helt meningslös mot årets smitta,
säger ViS:s ordförande Agneta Johnsson, till vardags veterinär i Flackarp utanför Lund.
- Nästa gång ett större utbrott av smitta kan ske, är först någon gång under sommaren 2009.
Den andra vaccinationsomgång som nu genomförs räcker inte för att skydda mot smitta fram
till denna tidpunkt. En förnyad vaccination måste därför göras under våren 2009, säger
Agneta Johnsson.
Veterinärer i Sverige kräver nu att Jordbruksverket avbryter vaccinationskampanjen som
beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor av allmänna medel.
- Dessutom medför vaccinationskampanjen mycket merarbete och stora extrakostnader och
produktionsstörningar för djurägarna, säger Agneta Johnsson.
Det var i början av september i år som det upptäcktes att ett mindre antal djur på gårdar i
Halland hade infekterats. Jordbruksveket tog detta som intäkt för att omedelbart dra igång en
massiv vaccinationsinsats med hjälp av egna och inhyrda veterinärer, Hemvärnet och Blå
Stjärnor.
- Den här smittan sprids ej från djur till djur, utan bara med svidknott, som inte är aktiva
under 10 graders dygnsmedeltemperatur. Först till sommaren 2009 kan nya, smittade,
svidknott blåsa in söderifrån över Sverige. Alltså är det ju då bättre att vaccinera våra idisslare
under våren 2009 istället. Det kan då dessutom låta sig göras under lugnare former, när djuren
står installade och innan de skall ut på vårbetet. Men då med motståndskraftig vaccination!
Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, är en fackligt och opolitisk organisation.
Föreningen har cirka 200 verksamma veterinärer.
För ytterligare upplysningar, ring föreningens ordförande Agneta Johnsson,
tel: 070-641 07 39:

