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Her arbejder jeg 



Hvad er Afrikansk Svinepest?  
• Årsagen er et virus - meget resistent udenfor værten  
 Inaktiveres ved 56o C i 70 min eller 60o C i 20 min. 

 Inaktiveres ved brug desinfektionsmidler især med lavt pH /syrer.  

Vigtigste smitte i Europa er via mundhule/næsehuler  
• Direkte fra dyr til dyr eller 
• Indirekte: 

Mekanisk : inficeret strøelse, foder, vand, husdyrgødning, sæd, transportmidler, mennesker, fodring 
              med ukogt mad-/kødaffald 
Biologiske : Flåt art, der kun findes kun på den Iberiske Halvø,  
              forskning er nu i gang vedr. bidende og stikkende insekter 
 

Symptomer:      
• ”Perakut” form -  pludselig død 
• ”Akut”  form – bla. høj feber (klumper sammen), rødme i huden, opkast, blødninger: ud af 

endetarm og næse og mund  
• ”Subakutte” form- bl.a let feber, syge i 5-30 dage, aborter, død indenfor 15-45 dage 
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Overlevelsesevne hos Afrikansk svinepest-virus 

Materiale:                        overlevelsestid : 
Blod /serum: 
           ved Køleskabstemp.      6 år  
  ved rumtemperatur               > 4 måneder  
 ved temperatur 60°C     30 min.  
Slagtekrop  (v/ 4-8°C)      7 måneder  
Frosset kød      6 år  
Kølet kød      104 dage  
Forskellige spanske skinker     140 dage  
Hamburgerryg, rå        58 dage  
Peperoni, Salami        30 dage  
Parmaskinke     399 dage  
Forurenet træ      190 dage  
Blodforurenet jord          205 dage 
 
KILDE:  Farez & Morley, 1997/ Franz Löffler Institut(FLI) ,Tyskland 
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Tidsmæssig spredning af ASF i EU 
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2018: 

April: Ungarn 

August: Bulgarien 

September: Belgien 

2017: 

Juni: Tjekkiet  

Juli: Rumænien (tamsvin) 

2014: 

Estland, Letland, 

Litauen og Polen 

(2007-2013 spredes sygdommen fra syd op igennem det østlige 

Europa / Rusland) 



ASF restriktionszoner pr.  
30. oktober 2018 
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Part I: risiko som skyldes en vis 
nærhed til den inficerede population 
af vildsvin 
Part II: risiko som skyldes forekomst 
af en inficeret vildsvinepopulation 
Part III: risiko som skyldes 
forekomst af både en inficeret 
tamsvine- og vildsvinepopulation 
 
Som udgangspunkt må der ikke 
flyttes levende svin og bl.a. sæd ud 
af Part II og III områder 



Årlig udvikling af ASF (antal udbrud indberettet til EU) 

  2014  2015 2016 2017 2018 (30.10 og  05.11.)  

  tamsvin vildsvin tamsvin vildsvin tamsvin vildsvin tamsvin vildsvin tamsvin vildsvin 

Estland 0 41 18 723 6 1052 3 637 0 (202)206 

Letland 32 148 10 753 3 865 8 947 10 (591)593 

Litauen 6 45 13 111 19 303 30 1328 (50)51 (1300)1305 

Polen 2 30 1 53 20 80 81 741 109 (2057)2067 

Tjekkiet 0 0 202 0 28 

Bulgarien 
1 (2)3 

Rumænien 0 0 2 (1064)1079 (83)89 

Ungarn 0 (45)48 

Ukraine 124 37 95 36 

Belgien 0 76 

Italien 40 70 16 46 23 132 17 93 10 41 

 TOTAL 80 334 58 1686 71 2432 265 3985 (1339)1355 (4461)4492 
Kilde: ADNS  

Fødevarestyrelsen / LVK  06-11-2018 
9 



ASF spredning 
 

med vildsvin flyttes  
 
20-40 km/år 
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Marts 2014 Juli 2014 September 2014 

September 2015 September 2016 Oktober 2016 



ASF spredning 
 
Menneskelig 
aktivitet 
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Warszawa by Overfyldte skraldespande 

Baggårdsbesætninger og 

ulovlig handel med svin 

Madvarer inficeret med AFS virus 



Beredskabsplanen for Afrikansk svinepest i FVST 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Beredskabsplaner_husdyrsygdomme.aspx 
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Hvad sker der, når en besætning smittes med AFS 
STAND-STILL: 

Ved det første udbrud kan der straks iværksættes et forbud mod flytning af modtagelige dyrearter 
(stand-still) i store dele af eller i hele landet, som dog kun er gældende i en begrænset periode. 

 

 

Svinebesætning CHR XXXXX er smittet:  

Konstateres en besætning smittet med afrikansk svinepest skal besætningen 

takseres, aflives og bortskaffes og der skal rengøres og desinficeres. 

 

Så snart diagnosen afrikansk svinepest er blevet officielt bekræftet hos svin  

opretter Fødevarestyrelsen  

1. en beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km omkring udbruddet  

2. en overvågningszone med en radius på mindst 10 km. 
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Hvad sker der, når en besætning smittes med AFS 
Restriktioner i en BESKYTTELSESZONE med en radius på mindst 3 km  

• tælling af alle svinebesætninger 

• svinebesætningerne besøges minimum to gange (indenfor 7 dage, tidligst 45 dage efter afslutningen 
af den indledende rengøring og desinfektion i den smittede besætning) 

• forbud mod flytning af dyr, sæd, æg og embryoner uden Veterinærenhedens tilladelse 

• døde og syge svin, skal straks anmeldes til Veterinærenheden 

• ophævelse vil tidligst kunne ske efter, at samtlige svinebesætninger i beskyttelseszonen er fundet 
klinisk fri for afrikansk svinepest.  

 

Restriktioner i en OVERVÅGNINGSZONE med en radius på mindst 10 km. 

• tælling af alle svinebesætninger 

• besætningerne skal være besøgt, forud for ophævelse af zonen 

• forbud mod flytning af dyr, sæd, æg og embryoner uden Veterinærenhedens tilladelse 

• døde og syge svin, skal straks anmeldes til Veterinærenheden 

Fødevarestyrelsen /LVK 06-11-2018 14 



Hvad sker der, når et vildsvin smittes med AFS 
STAND-STILL: 

Ved det første udbrud kan der straks iværksættes et forbud mod flytning af modtagelige dyrearter 
(stand-still) i store dele af eller i hele landet, som dog kun er gældende i en begrænset periode. 

 

BEKÆMPELSESZONE 

• Oprettes og udgør det inficerede område. 

• Vildtlevende svin, der er nedskudt eller fundet døde i bekæmpelseszonen, skal inspiceres af 
Veterinærenheden, og der skal udtages prøver til undersøgelse for afrikansk svinepest  

• Lokale jagtforeninger kontaktes og informeres 

• Alle husdyrbrug med svin i området bliver pålagt restriktioner 

• Alle husdyrbrug med svin underkastes en klinisk inspektion med henblik på, at husdyrbruget kan 
erklæres fri for afrikansk svinepest. Den kliniske inspektion kan suppleres med udtagning af blod- og 
evt. vævsprøver. 
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Hvad kan du gøre som landmand? 
 

• TÆNK DIG OM 
 

• HVIS DU HAR VILDSVIN PÅ DIN EJENDOMS JAGT ?  
– FÅ DEM UDRYDDET I SAMARBEJDE MED JÆGER OG NATURSTYRELSEN 

 

• NÅR DU VIL  PÅ JAGT I UDLANDET?  
– HOLD KARANTÆNE, TAG DIT GAMLE JAGTTØJ MED, HVAD MED DIN HUND?  
 

• NÅR DIN UDENLANDSKE MEDARBEJEDER KOMMER HJEM FRA FERIEN 
– LAD HAM / HUN OVERHOLDE KARANTÆNEN 
– UNDGÅ, AT DE MEDBRINGER DERES EGEN MAD I STALDEN 
– HVIS DE ER SYGE SKAL DE IKKE I STALDEN 
 
 

• UDENLANDSKE BILER PÅ EJENDOMMEN 
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Hegn for at beskytte DK mod vildsvin syd fra 
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Ingen af de  8.500 danske 

svinebesætninger er hegnet 

Hegn langs den danske 

grænse mod Tyskland – 67 km 

Frilandsbesætninger skal 

være hegnet med dobbelt 

hegn med strøm 

1
.5

 m
 

0
.5

 m
 



Information 

• FVST 
hjemmeside og 
foldere 
 

• Til jægere 

• Til hobby hold 

• Til kælegrise 

 

• Samarbejde med 
L&F om info til 
producenter og på 
rastepladser 
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Tak for jeres opmærksomhed 


