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Fakta om afrikansk 
svinepest - ASF 

• Virus, der angriber både tamsvin og vildsvin 
 

• Mennesker kan ikke blive smittet 
 

• Ingen vaccine 
 

• Dødelighed op til 100 % på 1-2 uger.  
 

• Virus er meget stabilt og kan overleve i 
svinekroppe, kadavere, fersk kød og nogle 
svinekødsprodukter (fx pølser og pålæg), op til 9 
måneder. 
 

• Smitter via: 
• direkte kontakt, kadavere, avlsmateriale, 

insektvektorer (staldfluer og klæger), 
transportvogne, viruskontamineret strøelse, 
foder og vand, fodring med slagteaffald og 
tidligere fødevarer som indeholdende virus.  

 
 



Frygten for ASF 

Hvad er vi særligt bange for i DK?  
 

• Områder, hvor der kommer lastbiler til/fra Danmark 
• Jægere der går på jagt i udlandet 
• Udenlandske medarbejdere i danske svinebesætninger, 

medbring inficerede fødevare som ender i danske svin 
• Udenlandske chauffører der medbringer inficeret mad og 

smider det i naturen. 
 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

Symptomer ved den akutte form (100 % dødelighed indenfor 7 dage) 
1. Høj feber >40 grader 
2. Nedstemthed 
3. Manglende ædelyst 
4. Hurtig og besværet vejrtrækning 
5. Flåd fra næse og øjne 
6. Ukoordinerede bevægelser 
7. Klumper sig tæt sammen 
8. Svinene er påfaldende stille 
9. Aborter 
10. Opkast, forstoppelse, diarré 
11. Rødlige eller blålige misfarvning i huden – især ben og ører 
12. Bevidstløshed inden død; mortalitet tæt på 100 % 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

Differentialdiagnoser: 

1. Klassisk Svinepest (CSF) 

2. Rødsyge 

3. PRRS 

4. PMWS 

5. PDNS 

6. Salmonellose 

7. Pasteurellose 



Afrikansk Svinepest (ASF) 



Beredskabets formål 

• Hvorfor har vi et beredskab? 

 
• Bekæmpelse af alvorlige dyresygdomme 

• Dyrenes velfærd 

• Fødevaresikkerheden 

• Zoonoser 

• Opretholdelse af eksporten 

• Hensyn til landmændenes produktionsøkonomi 

 

• Den faktor, der vejer tungest: 
• Opretholdelse af eksporten 

 
5. december 2018 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

Hvad sker der hvis sygdommen spreder sig i 
Danmark? 

 

Hvilke konsekvenser har et udbrud for en given 
bedrift, også selv om der ikke er smittede dyr på 
bedriften? 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

Hvad sker der? 

 

CHR XXXXX er under mistanke 

CHR XXXXX er smittet 

Min besætning ligger < 3 km fra CHR XXXXX 

Min besætning ligger 3 til 10 km fra CHR XXXXX 

Min besætning ligger > 10 km fra CHR XXXXX 

 

 



Afrikansk Svinepest (ASF) 
Praktiserende dyrlæge tager kontakt til Veterinærenheden 

 

• Symptomer forenelige med svinepest => vi kører på 
mistanken 

 

 

 



Kontoret i Veterinærafdelingen ved mistanke  om 
Afrikansk Svinepest 

 

 



Hovedkontoret i Glostrup ved Afrikansk Svinepest 

• Mistanker 
• Afhængig af mistankens alvor og omfang, orienteres EU kommissionen 

 
• Udbrud 

 
• EU  

• Via Unit G2, telefonisk 
• Via Animal Disease Notification System (ADNS) 
• Orientering på SCoPAFF 

 
OIE 

• via World Animal Health Notification System (WAHIS) 

 
• Nordiske CVO’er 
• Ambassader, statskonsulenter 
• Udvalgte eksportmarkeder (USA, Rusland, Kina, Korea, Japan) 
 

 



I besætningen ved mistanke om Afrikansk Svinepest  

- Ved mistanke om ASF 
udtages blod (evt. organer) i 
besætningen 

- Smitteopsporing 

- Politi / Forsvar afhenter 
prøver 

  

 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

Epidemiologisk undersøgelse (smitteopsporing): 

1. Alle kontakter til besætningen 30 dage forud 
skal kortlægges 

2. Alle kontakter fra besætningen skal 
kortlægges 

 



Mistanker og Udbrud af smitsomme husdyrsygdomme  
Fødevarestyrelsens samarbejdsparter og rammeaftaler 

 
 Praktiserende dyrlæger 
 Beredskabsstyrelsen 
 Politi 
 GIS LE34 
 DTU 
 DMI 
 DAKA 
 Landbrug og Fødevare 
 Forsvaret 
 Styrelsen for 

patientsikkerhed 
 Slagteri, mejeri mf. 

 
 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

SITUATION TIDSHORISONT 

Anmeldelse om MIS i besætning < 5 timer besøg i besætning 

Anmeldelse om MIS på slagteri < 3 timer i leverandørbesætning 

Indsendelse af diagnostisk materiale < 8 timer efter anmeldelse 

Laboratoriesvar 12-24 timer på laboratoriet 

Taksering Afsluttet inden aflivning påbegyndes 

Aflivning påbegyndt i  besætning < 24 timer efter diagnosticering 

Aflivning påbegyndt i kontaktbesætning < 48 timer 

Indledende rengøring og desinfektion < 72 timer  efter diagnosticering 

Udbetaling af erstatning < 30 dage efter aflivning 

Endelig rengøring og desinfektion  Godkendes af Fødevarestyrelsen 

Genindsættelse Tidligst 40 dage efter  godkendt rengøring 
og desinfektion 

Blodprøvning Tidligst 45 dage efter genindsættelse 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

STAND-STILL ved fund af Afrikansk Svinepest: 
Et forbud mod flytning af levende dyr  i hele landet eller i 
store dele af landet, som kan omfatte flere dyrearter end de 
modtagelige arter – max. 72 timer 
Fastfrysningen ophæves: 
• Transport af levende dyr af ikke modtagelige arter 
• Dyr til slagtning 
• Dyr, der af dyreværnmæssige grunde er nødsaget til at blive 

flyttet 
• Dyr til levebrug ved direkte flytninger 
• Samlinger af dyr til levebrug (markeder, auktioner, 

dyrskuer) 



3 Km. Zone om CHR XXXXX  



Afrikansk Svinepest (ASF) 

Beskyttelseszonen < 3 km: 

- 1. besøg indenfor 7 dage 

- 2. besøg tidligst 45 dage efter afslutning af den 
indledende rengøring og desinfektion samt 
insektbekæmpelse (prøver) 

- Forbud mod flytning af dyr, sæd, æg og 
embryoner 

- Døde og syge svin skal anmeldes 

- 45 dage kan nedsættes til 30 dage 

 

 



10 km zone om CHR XXXXX 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

Overvågningszone 3-10 km: 

- Klinisk undersøgelse i alle besætninger tidligst 
40 dage efter afslutning af den indledende 
rengøring og desinfektion samt evt. 
insektbekæmpelse og evt. prøveudtagning 

- Forbud mod flytning af dyr, sæd, æg og 
embryoner 

- Døde og syge svin skal anmeldes 

- 40 dage kan ændres til 20 dage 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

SITUATION TIDSHORISONT 

Anmeldelse om MIS i besætning < 5 timer besøg i besætning 

Anmeldelse om MIS på slagteri < 3 timer i leverandørbesætning 

Indsendelse af diagnostisk materiale < 8 timer efter anmeldelse 

Laboratoriesvar 12-24 timer på laboratoriet 

Taksering Afsluttet inden aflivning påbegyndes 

Aflivning påbegyndt i  besætning < 24 timer efter diagnosticering 

Aflivning påbegyndt i kontaktbesætning < 48 timer 

Indledende rengøring og desinfektion < 72 timer  efter diagnosticering 

Udbetaling af erstatning < 30 dage efter aflivning 

Endelig rengøring og desinfektion  Godkendes af Fødevarestyrelsen 

Genindsættelse Tidligst 40 dage efter  godkendt rengøring 
og desinfektion 

Blodprøvning Tidligst 45 dage efter genindsættelse 



Afrikansk Svinepest (ASF) 

 

 

• Ca. 4 måneder før besætningen kan erklæres fri 

•  Politiske forhandlinger om eksport 

 

• Stor fælles opgave for branche og myndigheder 

• Økonomiske konsekvenser 

• Menneskelige konsekvenser 

 

 



Vi be`r til den gud vi tror på! 
Tak for opmærksomheden 



Nyt fra Belgien 
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13/9 første meddelelse om fund af 
ASF i to vildsvin 
3/10 i alt fundet 24 inficerede dyr 
Nogle var indtørrede kadavere – 6-8 
uger gamle 
Vildsvinetætheden ca. 3 dyr pr. km2 

Forbud mod jagt, fodring og anden 
aktivitet i skovene  
 
70 mindre besætninger indenfor 
restriktionsområdet 
Beslutning om at aflive alle tamsvin - 
ca. 7000 - i restriktionsområdet 
 
 



Udviklingen af ASF i EU 

  1. halvår 2017 2. halvår 2017 

  Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vildsvin 

Estland 1 374 2 263 

Letland 2 398 6 549 

Litauen 5 246 25 1082 

Polen 25 217 56 524 

Tjekkiet 0 3 0 199 

Rumænien 0 0 2 0 

Ungarn 0 0 0 0 

 I alt 33 1238 91 2617 
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2018 

Tamsvin Vildsvin 

0 198 

10 560 

50 1257 

109 1964 

0 28 

987 60 

0 35 

314 3181 

0 124 Belgien 



Spredningsafstande  
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21-07-2017 

17-11-2017 

22-04-2018 

Belgien 



AFS spredning 
 
• Menneskelig 

aktivitet 
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Warsaw urban area 

Over-loaded garbage 
containers 



Illegal import af 
fødevarer 
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Fence against wild boars 
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None of the Danish 
8.500 pig farms are 
fenced 

Fence along Danish-
German border – 
67 km 

Free-range pigs fenced 
by double fence with 
electricity 

1
.5

 m
 

0
.5

 m
 



ASF I Europa 
Her er lidt frisk information sidste møde I Standing Committee on Plants, 

Animals, Food and Feed (SCoPAF), Section Animal Health and Welfare om 
hvordan ASF reeder sig I Europa 

 
Romania 

Der er nu konstateret 1018 udbrud af ASF i svinebesætninger 352.308 svin. Der er fundet 
101 tilfælde af ASF i vildsvin, hvoraf 84 i døde vildsvin og resten i nedlagte vildsvin. Alle 95 

udbrud i tamsvin siden sidste ScoPAFF møde er fundet i den sydøstlige del af landet i 
baggårdsbesætninger. D. 16. oktober er fundet ASF virus i 2 døde tamsvin i et nyt område i 
den sydlige del af landet nær grænsen til Bulgarien. De døde svin var efterladt i en skov og 

politiet er involveret for at afklare hvilken besætning grisene stammede fra. Zonerne i 
Rumænien skal derfor udvides. 

Lithauen 

2018 – 2821 vildsvin fundet med ASF virus, udbrud i 50 svinebesætninger, heraf 6 i 
kommercielle farme. Litauen ønsker at ændre nogle områder fra part III til part II, da der er 

gået mindst 3 måneder siden sidste udbrud i tamsvin i disse områder. 

  

Letland 

Der findes fortsat ASF virus i vildsvin over hele landet. Udbrud i tamsvinebesætninger i 
2018 har været koncentreret i den vestlige del af landet. 

 



ASF I Europa 
Her er lidt frisk information sidste møde I Standing Committee on Plants, 

Animals, Food and Feed (SCoPAF), Section Animal Health and Welfare om 
hvordan ASF spreder sig i Europa 

 Bulgarien 
Den 31. August blev ASF virus fundet I en baggårdsbesætning med 7 grise hvoraf 4 døde, I Varna regionen. 

Der har ikke været yderligere tilfælde siden da. Det er uklart hvordan besætningen blev smittet.  
  

Belgien 
Status 16. oktober: 171 døde vildsvin fundet i hele lande. Der er fundet 139 døde vildsvin i den inficerede 
zone, heraf 89 smittet med ASF virus. Den inficerede zone er 630 km2. Der er totalt forbud mod alle typer 
jagt i området, samt fodring. Forbud mod afgang for offentligheden til områder, undtagen for personale, 

som er involveret i overvågningen og bekæmpelsen i området. Da der er meget turisme i området, har det 
medført tabt i denne sektor lokalt. Også adgang for skovbrugere er begrænset. Kerne zone hvor de ASF 

smittede vildsvin er fundet, er 126 km2. Deromkring er en buffer zone og uden omkring igen er en 
overvågningszone. Der søges én gang om ugen efter døde vildsvin i hele området. Alle svin i 22 

besætninger i den inficerede zone er blevet aflivet i perioden 22. september til 2. oktober efter fuld 
kompensation af værdien af dyrene. Besætningerne kan ikke genindsætte svin og der arbejdes derfor på at 

lave en kompensationspakke for at dække ejernes tab, der følger deraf. Belgien og Frankrig koordinerer 
opsætning af et netværk af hegn i området for at styre migration af vildsvin. I første omgang opsættes 

elektrisk hegn, da det kan gøres hurtigt. Dernæst etableres mere permanente hegn.  
  

Der er oprettet en call center til at modtage anmeldelse af døde vildsvin for resten af landet. I 
svinebesætninger gælder en række nye smittebeskyttelsesregler. Forud for iværksættelse af behandling af 

syge svin, skal der laves undersøges for ASF virus.  
 



ASF I Europa 
Her er lidt frisk information sidste møde I Standing Committee on Plants, Animals, Food 

and Feed (SCoPAF), Section Animal Health and Welfare om hvordan ASF spreder sig i 
Europa 

 
Frankrig 

Frankrig oplyste, at de også på deres side af grænsen har oprettet en overvågningszone, der 
grænser op til den belgiske zone, hvor der gælder en række forholdsregler i forbindelse med 
jagt og i svinebesætninger. Belgien og Frankrig koordinerer opsætning af et netværk af hegn 
i området for at styre migration af vildsvin. I første omgang opsættes elektrisk hegn, da det 

kan gøres hurtigt. Dernæst etableres mere permanente hegn.  

  

Ungarn 

Det første tilfælde af ASF i vildsvin blev fundet d. 21. april 2018. Siden er der fundet ASF i 
vildsvin i 2 andre områder i nærheden. Der er indtil nu fundet henholdsvis 20 vildsvin med 

ASF, 1 vildsvin med ASF og 18 vildsvin med ASF i de 3 områder. 

  

Polen 

Polen har i alt haft mange tilfælde i vildsvin i 2018, med de fleste tilfælde i den sydøstlige del 
af landet. Enkelte nye tilfælde er fundet i part I områder. Der har i alt været 109 udbrud hos 

tamsvin i 2018, og her er der sammenfald med området med høj prævalens hos vildsvin. 
Polen ønsker at ændre nogle områder fra part III til part II, da der er gået mindst 3 måneder 

siden sidste udbrud i tamsvin i disse områder. 

 


