
Bluetongue vaccinationskampagnen 2010 
 
I 2010 bliver det frivilligt om man vil vaccinere sine dyr mod bluetongue serotype 8. 
Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at alle dyr vaccineres. 
 
Vaccination mod bluetongue beskytter dyrene mod at blive syge eller dø af bluetongue, og er den eneste 
effektive måde at bekæmpe bluetongue på. Samtidig sikrer vaccination besætningen mod de 
produktionstab, der kan komme, hvis dyrene bliver smittet med bluetongue. 
 
Hvis man ønsker at beskytte sine dyr mod sygdommen, skal de vaccineres på følgende måde: 
  

• Kvæg, får og geder der allerede er blevet basisvaccineret, skal vaccineres én gang inden for 365 
dage fra sidste vaccination. 

• Kvæg, der ikke er blevet basisvaccineret, eller hvor der er gået mere end 365 dage siden sidste 
vaccination, skal basisvaccineres, og dermed vaccineres to gange med 25-35 dages mellemrum. 

• Får og geder, der endnu ikke er blevet vaccineret, eller hvor der er gået mere end 365 dage 
siden sidste vaccination, skal vaccineres én gang. 

Hvem kan vaccinere mod bluetongue?   

• Autoriserede dyrlæger. 
• Ejeren eller den ansvarlige for besætningen og dennes ansatte, hvis den/de nævnte personer 

opfylder betingelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse 
af lægemidler. 

Dette betyder, at der ikke er krav om, at en besætningsejer skal have en sundhedsrådgivningsaftale med 
sin dyrlæge for at kunne vaccinere sine egne dyr. Besætningsejeren skal derimod leve op til 
betingelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 481, som nævnt ovenfor. Det vil sige, at han eller hun enten : 
  

• Har gennemgået et af fødevareregionen godkendt kursus i anvendelse af lægemidler til 
fødevareproducerende dyr og kan dokumentere deltagelse i et sådant kursus. Eller 

• Pr. 1. februar 2007 har haft mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med 
fødevareproducerende dyrehold, herunder indgivelse af lægemidler til dyr. Erfaringen skal være 
opnået ved fuldtidsbeskæftigelse i en besætning. 

Dokumentation for vaccinationen 
Vær opmærksom på følgende: 
For at kunne dokumentere at et dyr er vaccineret mod bluetongue, skal dyret være vaccineret af en 
dyrlæge, som underskriver og udleverer en vaccinationsattest til besætningsejeren. 
En sådan dokumentation er nødvendig ved flytning af dyr ud af restriktionszonen for bluetongue, 
serotype 8. 
 
Hvis besætningsejeren selv ønsker at vaccinere 
Hvis en besætningsejer selv ønsker at vaccinere sine dyr, skal han eller hun underskrive og udfylde to 
blanketter forud for levering af vaccinen i besætningen. Læs mere herom i "Instruks til besætningsejere 
om levering af vaccine mod bluetongue" - se linket til højre. 
 
Registrering af vaccination/vaccinationsattester 
 I de tilfælde hvor det er dyrlægen der har forestået vaccination, skal denne straks udfærdige, 
underskrive og udlevere en vaccinationsattest, der indeholder oplysning om CKR-numre på vaccinerede 
dyr og vaccinationsdato(er), til ejeren eller den ansvarlige for besætningen. 
Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal senest 7 dage efter, at vaccinationen er afsluttet indføre 
oplysninger om hvert enkelt vaccineret dyr i besætningsregistret, med angivelse af CKR-nummer og 
vaccinationsdato(er).  
Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal senest 7 dage efter, at vaccinationen er afsluttet 
foretage elektronisk registrering af vaccinationsoplysningerne i CHR. Ejeren eller den ansvarlige for 



besætningen kan vælge at lade RYK foretage den elektroniske registrering af oplysningerne i CHR. Hvis 
denne løsning vælges, skal vaccinationsoplysningerne sendes til RYK senest 7 dage efter at vaccinationen 
er afsluttet. 
Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal opbevare vaccinationsattest og kopi af 
besætningsregisteret med oplysning om hvert enkelt vaccineret dyr med angivelse af CKR-nummer og 
vaccinationsdato(er) i 5 år efter vaccinationen er afsluttet. 
 
Omkostninger i forbindelse med bluetongevaccination 
Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal selv betale alle omkostninger i forbindelse med 
vaccinationen. 
Der gives ikke tilskud til vaccinationen i 2010. 
 
Bivirkninger 
Vaccinationen kan give anledning til en mindre lokal hævelse på injektionsstedet og/eller forbigående let 
temperaturforhøjelse. 
I forbindelse med vaccinationskampagnen 2008 er der blevet lavet en analyse af, hvorvidt bluetongue 
vaccination har indflydelse på fald i mælkeydelsen og på forhøjelse af celletalsniveauet i 
malkekvægsbesætninger. Analysen kunne ikke påvise en sikker sammenhæng mellem vaccinationen og 
ændring i mælkeydelse og celletalsniveau.  
Hvis der viser sig tegn på bivirkninger efter vaccinationen, skal besætningsejeren kontakte sin 
praktiserende dyrlæge, der vil stå for indberetning heraf. 
 
Økologi 
Vaccination mod bluetongue i økologiske besætninger vil ikke påvirke dyrenes økologiske status. Dog 
skal vaccinationerne noteres i medicinlogbogen. Dyrene vil kunne holdes på stald i op til 7 dage i 
forbindelse med selve vaccinationen. Hvis den økologiske landmand i øvrigt opfylder den gældende 
lovgivning om at vaccinere egne dyr, må han/hun også godt selv vaccinere sine dyr. 
 
Læs om lovgivning vedr. bluetongue 
 


