
Bluetongue vaccinationskampagnen 2008 
 
Oprindeligt omfattede bluetongue vaccinationskampagnen i 2008 følgende kommuner: 

• Alle kommuner i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune. 
• Alle kommuner i Region Sjælland. 
• Alle kommuner i Region Syddanmark, bortset fra Billund, Varde og Vejle kommuner. 

Kommunerne udgjorde den daværende beskyttelseszone for bluetongue. Vaccinationskampagnen i 
ovennævnte kommuner forløb fra d. 24. juli til og med 30. september 2008.  
 
På grund af et udbrud af bluetongue i september 2008 i Ringkøbing-Skjern Kommune blev 
vaccinationsområdet i september udvidet til også at omfatte denne kommune. Derudover blev 
beskyttelseszonen udvidet, så Danmark er én stor beskyttelseszone, hvor der tidligere var tale om en 
beskyttelseszone, en overvågningszone og et frit område.  
 
Vaccinationskampagnen i Ringkøbing-Skjern Kommune forløber i perioden 11. september til 31. oktober 
2008.  
 
Efterfølgende er der konstateret en række udbrud, som ligger udenfor vaccinationsområderne. Pr. 7. 
oktober er vaccinationsområder 
ne derfor udvidet til også at omfatte følgende 14 kommuner i Midtjylland: 
 
Billund Kommune, Hedensted Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, 
Ikast-Brande Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg 
Kommune, Varde Kommune, Vejle Kommune, Viborg Kommune og Århus Kommune. 
 
Vaccinationskampagnen i ovennævnte 14 kommuner strækker sig fra den 7. oktober til den 30. 
november 2008. 
 
Alt kvæg, alle får og geder ældre end én måned i vaccinationsområderne skal vaccineres mod 
bluetongue. Kvæg skal vaccineres to gange med 25-35 dages mellemrum for at være basisvaccineret, 
mens får og geder kun skal vaccineres én gang for at være basisvaccineret. Herefter skal dyrene 
genvaccineres i foråret 2009. 
 
Danmark er en stor beskyttelseszone for bluetongue. Det er derfor muligt frit at flytte dyr inden for 
landets grænser.   
 
Der er således ikke flytterestriktioner for dyr ind i eller ud af vaccinationsområderne, men man skal være 
opmærksom på, at kvæg, der flyttes ud af vaccinationsområdet efter første vaccination, skal 
færdigvaccineres (have anden vaccination) på det nye bestemmelsessted.  
 
Der anbefales, at dyr, der flyttes ind i et vaccinationsområde inden vaccinationskampagnens ophør i dette 
område, vaccineres, men der er dog ikke krav herom. Læs i øvrigt mere herom under "Flytning af dyr." 
 
Særlige regler for slagtedyr 
Kvæg, får og geder som sendes til slagtning inden udgangen af uge 43 er undtaget vaccinationskravet. 
Det anbefales dog, at alle dyr vaccineres, da der er fundet tilfælde af bluetongue blandt dyr, der ikke var 
vaccineret, fordi de skulle slagtes. Der er ingen tilbageholdelsestider for kød og mælk i forbindelse med 
brug af bluetongue vaccinen. 
 
Særlige regler i forbindelse med drægtige dyr 
Hvis drægtige dyr skal kunne flyttes ud af beskyttelseszonen for bluetongue ved samhandel, gælder der 
særlige regler herfor. Dyrene skal nemlig være basisvaccineret mindst 60 dage forud for inseminering 
eller løbning. Læs mere under "Flytning af dyr." 
 
Omkostninger ved vaccinationen 
Ejeren af dyrene skal selv betale for vaccinationen og afregner med den person eller virksomhed, der 
udfører opgaven. Dyrene skal være indfanget, og ejeren skal hjælpe til ved vaccinationen. Der gives et 
beløb i refusion pr. vaccineret dyr. Refusionen er ca. 23 kr. pr. kvæg og ca. 10 kr. pr. får eller 



ged. Refusionen forventes at blive udbetalt i starten af 2010.  
 
Hvis en ejer i et vaccinationsområde ønsker at få vaccineret dyr i perioden udenfor 
vaccinationskampagnen i 2008, vil det være uden refusion. 
 
Besætninger der ikke lader deres dyr vaccinere 
Der vil blive fulgt op på de besætninger, som ikke har fået vaccineret deres dyr efter de gældende regler.  
Proceduren er følgende : 

• Fødevareregionen kortlægger de besætninger, der ikke har fået vaccineret. Disse besætninger 
pålægges et offentligt tilsyn, hvilket betyder, at besætningen ikke kan til- eller fraføres levedyr 
eller avlsmateriale. 

• Derudover vil besætningen blive politianmeldt. Da der ikke tidligere har været sager om 
overtrædelse af regler for nødvaccination mod bluetongue, skal der fastsættes en bødestørrelse 
for manglende vaccination. Det betyder, at sagen skal prøves ved domstolene, hvilket kræver en 
forudgående politianmeldelse. 

Det offentlige tilsyn hæves igen, når alle de dyr, der skal vaccineres mod bluetongue i besætningen, er 
blevet vaccineret, eller hvis alle dyrene er blevet slagtet. 
 
Lovgivning om bluetongue og vaccination 
Se under "Fakta om bluetongue" - Lovstof. 
 
Spørgsmål og svar om vaccination mod bluetongue 
 
Hvornår skal helt unge kalve vaccineres ? 
Kalve, der er under 30 dage, når besætningen vaccineres første gang, men som er over 30 dage, når 
besætningen vaccineres anden gang, skal IKKE vaccineres mod bluetongue i 2008. Disse kalve vil i stedet 
blive vaccineret ved næste vaccinationskampagne i 2009. 
 
Hvorfor skal der vaccineres mod bluetongue ? 
Der skal vaccineres mod bluetongue for at undgå at dyrene bliver syge, og for at forhindre at 
sygdommen spredes i Danmark. Vaccinationen er lovpligtig. 
 
Hvilke dyr skal vaccineres ? 
Kvæg, får og geder i vaccinationsområderne skal vaccineres. Kvæg skal vaccineres to gange med 25-35 
dages mellemrum for at være basisvaccineret. Får og geder skal kun vaccineres en gang for at være 
basisvaccineret. Efter vaccinationen går der 4 uger, før dyrene er immune overfor sygdommen.  
 
Hvilken slags vaccine er der tale om ? 
Der vaccineres med en dræbt vaccine. 
 
Hvorfor skal der vaccineres nu, hvor alle dyrene er på græs ? 
Fordi der først nu er blevet udviklet en vaccine, som kan anvendes mod den type bluetongue, som findes 
i Nordeuropa. For det andet er mitteaktiviteten høj i sommermånederne, og derfor er der stor risiko for 
smittespredning. I vintermånederne er mitterne ikke aktive, og derfor ses der ingen smittespredning i 
denne periode. 
 
Er der nogen dyr, som ikke skal vaccineres ? 
Ja, dyr, der skal slagtes inden udgangen af uge 43, er undtaget krav om vaccination. Dog anbefaler 
Fødevarestyrelsen, at man også får vaccineret sine slagtedyr for at undgå at de bliver syge forud for 
slagtningen. 
Kalve, lam og kid som er under én måned gamle, når de andre dyr i besætningen vaccineres, skal ikke 
vaccineres. 
 
Må landmanden selv vaccinere sine dyr ? 
Ja, men landmanden kan ikke selv skrive under på, at dyrene er vaccineret. Derfor kan dyrene ikke 
flyttes eller sælges til områder udenfor beskyttelseszonen. 
 
Hvem kan attestere for bluetongue vaccinationen ? 



Det kan en dyrlæge eller en autoriseret bluetonguetekniker, som har været til stede under vaccinationen. 
 
Hvad er en autoriseret bluetonguetekniker ? 
Det er en person, der er autoriseret til at nødvaccinere og attestere nødvaccinationen mod bluetongue. 
 
Gives der tilskud til vaccinationen ? 
Ja, for vaccinationskampagnen i 2008 gives der et beløb i refusion pr. vaccineret dyr. Refusionen er ca. 
23 kr. pr. kvæg og ca. 10 kr. pr. får eller ged. Refusionen forventes at blive udbetalt i starten af 2010.  
 
Kan man ved en blodprøve se forskel på et dyr, som er vaccineret mod bluetongue og et dyr, 
som har været smittet med sygdommen ? 
I begge tilfælde dannes der antistoffer mod bluetongue, men man kan ikke skelne mellem et naturligt 
immuniseret dyr og et vaccineret dyr. 
 
Hvad sker der, hvis en landmand ikke får vaccineret sine dyr ? 
Besætningen blive sat under offentligt tilsyn, indtil dyrene er basisvaccineret mod bluetongue. Det 
offentlige tilsyn indebærer, at der ikke kan flyttes dyr fra og til besætningen. Derudover kan landmanden 
blive politianmeldt, hvilket resulterer i en bøde. 
 
Vil vaccinationen af økologiske dyr betyde, at de mister deres status? 
Nej, vaccination mod bluetongue i økologiske besætninger vil ikke påvirke dyrenens økologiske status. 
Dog skal vaccinationerne noteres i medicinlogbogen. Dyrene vil kunne holdes på stald i op til 7 dage i 
forbindelse med selve vaccinationen. Læs mere på Plantedirektoratets hjemmeside (link til højre). 
  
Skal dyr, der flyttes ud af vaccinationsområdet, vaccineres ? 
Hvis et kreatur, der er vaccineret første gang mod bluetongue, flyttes til en anden besætning, er der krav 
om, at kreaturet bliver vaccineret anden gang i den nye besætning, uanset hvor i Danmark den nye 
besætning ligger. 
 
Der er ikke krav om, at uvaccinerede dyr skal vaccineres, hvis de flyttes ud af et vaccinationsområde, 
mens der vaccineres her, til et andet område i Danmark. 
 
Skal dyr, der flyttes ind i et vaccinationsområde, vaccineres ? 
Hvis et dyr flyttes ind i et vaccinationsområde, mens der vaccineres her, anbefales det, at dyret bliver 
vaccineret, men det er ikke et krav. 
 
Jeg har meldt mit dyr til slagtning, men nu vil jeg hellere have det vaccineret. Kan det lade sig 
gøre ? 
Hvis dyret skal vaccineres, og vaccinationskampagnen i det pågældende område, hvor besætningen 
ligger, er ophørt, skal dyret vaccineres af en dyrlæge. Dyrlægen kan eventuelt skaffe vaccine fra et andet 
vaccinationsområde, hvor der stadig bliver vaccineret mod bluetongue. 
 


