
Följande rekommendationer är vägledande. Djurhälsoveterinärens rådgivning gällande vacci-
nationsprogram i den enskilda besättningen kan avvika från dessa rekommendationer. 

ALLMÄNNA VACCINATIONSREKOMMENDATIONER
Vaccination bör göras mot rödsjuka, parvovirus och spädgrisdiarré (E. coli).

1.  Betäckningsfärdiga gyltor;
Vaccineras mot parvovirus och rödsjuka från cirka 6 månaders ålder. 
Gyltor yngre än sex månaders ålder ska inte vaccineras med parvovirusvaccin eftersom maternal immu-
nitet kan störa antikroppsbildningen.
Grundvaccination med kombivaccin mot parvovirus och rödsjuka: 
Två doser med cirka 3 - 4 veckors mellanrum, den andra dosen ges senast 2 veckor före betäckning. 

2.  Dräktiga gyltor;
Vaccineras mot spädgrisdiarré (E. coli).
Grundvaccination mot spädgrisdiarré: 
Två doser med cirka 4 veckors mellanrum, den andra dosen ges 2 - 4 veckor innan grisning. 

3.  Suggor;
Vaccineras mot parvovirus, rödsjuka och spädgrisdiarré (E. coli).
Revaccination: 
En dos mot spädgrisdiarré ges 2 – 4 veckor innan grisning och en dos kombivaccin mot parvovirus och 
rödsjuka ges 2 veckor innan betäckning. 

Vaccineras mot parvovirus och rödsjuka två gånger per år. 

Beroende på besättningens hälsostatus, rekryteringsmodell och krav från slaktgrisproducenter kan vacci-
nation mot andra sjukdomar än ovan nämnda vara aktuella. Som exempel kan nämnas vaccinationer mot 
PCV2 (PMWS) och Mycoplasma hyopneumoniae (M hyo). 

Har du frågor gällande vaccinationer i din besättning är du välkommen att kontakta din 
djurhälsoveterinär.

VACCINATIONSPROGRAM
Stalltips:
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VACCINATIONER AV LIVDJUR TILL FÖRSÄLJNING

Vaccinationstidpunkter och vacciner skall intygas på hälsokort (lusakort) eller härstamningsbevis som 
bifogas vid försäljning av livdjur.

A.  Vaccination mot Mycoplasma hyopneumoniae (M hyo)
Det är ett grundkrav att livsvinsproducerande besättningar skall vaccinera alla smågrisar mot M hyo vid 
3 – 8 veckors ålder. Livdjur till försäljning revaccineras därefter vid 5 - 6 månaders ålder, dock senast 2 
veckor före försäljning.

B.  Vaccination mot parvovirus och rödsjuka
Betäckningsfärdiga gyltor, lågdräktiga gyltor och galtar ska vara grundvaccinerade mot parvovirus och 
rödsjuka vid försäljning

Grundvaccination innebär 2 doser kombivaccin parvovirus och rödsjuka med cirka 3 - 4 veckors mellan-
rum, andra dosen ges cirka 3 veckor innan betäckning/försäljning.

C.  Vaccination mot spädgrisdiarré (E. coli) 
Högdräktiga gyltor, vilket innebär att de levereras 21 - 35 dagar före grisning, ska vara grundvaccinerade 
mot parvovirus och rödsjuka enligt punkt B. dessutom ska de vara grundvaccinerade mot spädgrisdiarré.

Grundvaccination innebär 2 doser spädgrisdiarrévaccin med 3-4 veckors mellanrum, andra dosen ges 3-4 
veckor innan grisning. 
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