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Afrikansk Svinepest

• Høj feber 

• Forhøjet dødelighed 

• Nedstemt 

• Ophørt ædelyst 

• Nedsat aktivitet 

• Ulyst til at rejse sig 

• Slingerhed

• Forstoppelse, evt. efterfulgt af 
diarré 

• Blod i afføring 

• Brækninger 

• Kramper

• Blødninger i huden 

• Blødninger fra næse og rektum

• Aborter, dødfødte grise, svage 
kuld

• Det kliniske 

billede varierer 

meget!



Smittebeskyttelse

• Fødevarer 

• Eksportbiler 

• Personadgang

• (Fluer) 



Fødevarer

• INGEN østeuropæiske fødevarer på 

svineejendomme, heller ikke i beboelsen

– Rotter og katte kan evt. slæbe madrester ind 

til grisene



Transport af smågrise/levedyr

• Stil krav til jeres transportører

– SPF godkendte biler / åben bil

– www.tjekvogn.dk

• Vask af biler ved grænsen er vigtig, men: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/sloeseri-truer-dansk-milliardeksport



Udlevering af smågrise

• Der må ikke løbe grise tilbage fra vognen. Ekstremt 

vigtigt, når der udleveres til åben eksport smågrise-

biler (men også vigtigt ved slagteribiler)

• Chaufførens gummistøvler må ikke krydse fladen 

med personalets gummistøvler

• Udslusning af grisen i grupper

• Efterfølgende vask/desinfektion af 

rampe/udleverings fold ”udefra”. 

– Separat vasketøj/støvler/slange til denne opgave, som 

opbevares udenfor anlægget. 





Personadgang/Forrum

• Hvis MRSA lovkrav overholdes 
ind og ud, er det rigtigt godt

• Ordentlig forrum/omklædnings-
flade på alle ejendomme

• Hold staldanlæg aflåst (særligt 
vigtigt ved ramper/bagsiden af 
anlæg)

• Karantæne og adfærd efter 
besøg i besætninger i lande 
med ASF (Karantænetider 
vigtig, men adfærd vigtigere)



Fluer

• Stikfluer kan muligvis bære virus ind i 

besætninger (kan måske flytte virus nogle 

100 meter)

• Sandsynligvis kun relevant hvis der er 

bestand af vildsvin udenfor svineanlægget, 

som er smittet med ASF

• Næppe relevant i Danmark pt. 



Case, 

Mistanke om svinepest

• Sohold med 30 kg produktion smågrise 

• 800 søer på hovedejendom

• 2 klimastalds ejendomme 



Mistanke om svinepest

• Ejendom 3
– Eksport af grise, 3 

dage forinden 

– Forøget dødelighed 
de sidste 2-3 dage, 
hovedsageligt ved 
80-100 grise

– Hudlæsioner

– Obduktion: 
Blødninger i bughule 
og forandringer i milt

– Feber

• Hvad tænker man 

så:

– PDNS (PCV2 

hudforandring), 

Rødsyge, 

Blodforgiftning

– Svinepest kan ikke 

afvises 100% 

– Ringer 






