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- og minimer risikoen for ASF



Hvad er vi bange for?

Sygdom

Prisfald

Overskud af smågrise i Danmark

Lukkede eksportmarkeder



Status her og nu

Fødevarestyrelsens nyheder. Trusselsvurdering 22.1.2020



Status her og nu

SEGES ASF zonekort 24.1.20200



Smitte

Syge grise har virus overalt:

Ædes af gris

Gennem rifter i munden optages smitten

Virus i stor mængde 

Ny syg gris





Smitteforsøg Lindholm

Grise flyttet dag 1 smittes

Grise flyttet dag 3, 5 og 7 smittes ikke

Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet 



Bekæmpe uvidenhed!

Hvad kan vi gøre?



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Speciale om ukrainske 
medarbejdere 

i dansk svineproduktion
• 82 procent af medarbejderne har ikke 

oplevet tilstrækkelig oplæring

• 66,2 procent ved ikke, hvad SPF 
sundhedsstatus betyder

• 33 procent er ikke opmærksom på 
danske  smittebeskyttelsesregler

• 46 procent har ikke fået information 
fra arbejdsgiveren om
regler for mad medbragt fra udlandet 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Oplær personale

• Gratis onlinekurser med 
grundlæggende viden om dansk 
svineproduktion

• Faktaark på flere forskellige sprog –
bl.a. ukrainsk og russisk

• Samlet oversigt over gode råd til 
bl.a. smitteforebyggelse oversat til 
russisk

• Webinarer for russisktalende om 
håndtering af syge og tilskadekomne 
dyr



Oplær personale

SEGES akademi



Karantæneregler



Mad

Afrikansk Svinepests overlevelsesevne



0 dage



30 dage



105 dage



300 dage !!!!



1000 dage…



Mad

Afrikansk Svinepests overlevelsesevne



Hvor går det galt?



Vi skal nok hjælpe…



Hvad gør vi I DK

Vask af lastbiler ved grænsen



Tillægskontrakt:

På SEGES hjemmeside

Dansk, engelsk, polsk, russisk

Viser at vi mener det!



Skadedyrs bekæmpelse

Hold arealerne 
omkring ejendommen 
ryddelig.



Forrum

”Danish entry” Skitse: SEGES; Landbrug og Fødevarer





Foto: Einar Bo Thomsen/LandbrugsAvisen



Låste døre



Udlevering af dyr

Vask rampe før og efter



Udlevering af dyr

Gennemgå udleverings procedure

Klar grænse mellem stald- og ude-zone



www.spfsus.dk



- Du er din egen grænsekontrol



-

Vaskecertifikat

• Tjek vaske- og 
desinfektionstidspunkt:

– Internetportalen    
www.tjekvogn.dk

– Via sms til 51291070 

send sms med registrerings nr. 

– Eller via App på telefonen

– Tjekvogn

– Hentes via Playbutik

http://www.tjekvogn.dk/


Konklusion:



Følg SPF-reglerne:

• Karantæne.

• Kun adgang via forum.

• Støvle- og tøjskifte.

• Ingen madvarer i
besætningsområdet.

• Alle døre ud skal være
låst. 

• Vask af ramper.

• Skadedyrs bekæmpelse.




