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Oversigt 

• Orientering om nye diarresygdomme 

 

• Ekstern smittebeskyttelse, kend DINE kritiske 
punkter 



 



 



 



• Et udbrud af feks svinepest vil i direkte omkostninger koste 
mellem 3 og 8,5 milliarder 

• Eksporttabet efterfølgende vurderes til at være ti gange 
større 

• Det er ikke et spørgsmål om hvis, men hvornår DK igen bliver 
ramt af alvorlig husdyrsygdom 

• Globalisering og øget samhandel forstærker risikoen for 
indslæbning af alvorlige sygdomme til DK 

• Risiko både fra almindelige turister fra eksotiske lande, til 
lastbiler der i stigende grad kører ind i landet fra områder 
med alvorlige husdyrsygdomme  

• Svækket veterinært beredskab pga ”omstruktureringer” – 
branchen har et langt større ansvar for smittebeskyttelsen 

 

 



PED - porcin epidemic diarrhea 
Ny pattegrisediarre med 100% dødelighed 



Hvad er der sket? 
• løbet af foråret 2013 steg antallet af besætninger 

med akut diarre voldsomt i midtvesten 

• Den 17 maj blev diagnosen PED bekræftet i USA 

• Samme stamme genetisk som giver problemer i KINA 
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Situationen i USA 



Historisk perspektiv 

PED har været i Europa (UK) siden 1972, 

og endemisk i Asien siden 1982 

De senere år epidemiske udbrud i Kina 

Rammer USA i 2013 

 



Porcine Epidemic Diarrea virus 
• Tilhører Coronaviridae 

– transmissible gastroenteritis virus (TGEv) 

– porcine respiratory coronavirus (PRCv)  

– porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus 
(HEv) 

• TGE och PED ligner hinanden klinisk  

• Det er en grisesygdom, den rammer ikke 
andre dyrearter, er ingen zoonose 

• Enkeltstrenget RNA virus 

• Stor genetisk variation 



Symptomer 
• Kort inkubationstid, 24-36 timer. 

• Varer 1-8 dage ved søerne 

• 100% syge 

• Opkastninger, voldsom diarré, vandig gul/hvid/grå v. Ældre dyr 

• I usmittet besætning ses 50-100% dødeligehed ved pattegrise, ældre 
dyr bliver raske 

• I klima og slagtesvin ses færre symptomer, og langsommere spredning, 
kan forveksles feks med lawsonia! 

• Efter 2-3 uger begynder søerne at have dannet antistoffer der 
beskytter de nyfødte pattegrise 

• I en kronisk smittet besætning er pattegrisedødeligheden 2-4% højere 

 





Svær vandig diarre giver død af dehydrering 









Diagnose 
• Diarre ved over 50% af grisene 

over en kort periode 

• Papirtynde tarme pga tab af 
tarmtrævler 

• Bekræftelse af diagnosen med 
gødningsprøver (24 timer)  



Smitteveje  
• Direkte eller indirekte fækal-oral:  

• Gris til gris spredning 

– Indkøb af dyr  

– Besøgende 

– Beklædning/støvler/redskaber  

– Indkøb af dyr  

– Indkøb af materiel (mineraler!)  

– Transport/lastbiler 

• Luftbårent (med støv) 

 



Behandling 

• Der findes ingen, det er en virus! 

• Forskelligt symptomatisk har været forsøgt 
uden stort held 

• USA: 30% oplever genudbrud 

• Der findes vacciner, men tvivlsom effekt 

• Load, Close, Homogenize har været forsøgt 

• (Fyld op, luk, vaccinér med 
gødningsimmunisering, effekt varierende 

 



Forebyggelse 

• God smittebeskyttelse! 

• Desinfektion bla. 

– Formalin 1% 

– Virkon S 

–  Vask og udtørring er effektivt mod PEDv.  

– Opvarmning til 60⁰C i 30 minuter 

–  SPF regler: 12 timers karantæne før besøg, byt sko og tøj 



Salmonella Cholerasuis 

Svinets egen Salmonella 



Salmonella 

• Typhimurium, Derby og Infantis (status C) 

 

• ”De eksotiske” (status B) 

 

• Normalt ses ikke sygdom eller dårligere 
produktionsresultater hos svin  
 

• Undtagelsen er Salmonella Cholerasuis 
 

 



Udbredelse, udvikling og betydning 
 

• Choleraesuis forekommer i en del central-, 
øst- og sydeuropæiske lande og er meget 
udbredt på det amerikanske kontinent og i 
Asien. Her anvendes dels vaccination som 
præventivt tiltag mod klinik og dels antibiotika 
ved diagnosticeret klinik. 

• Choleraesuis regnes for en af de mest 
tabsvoldende sygdomme - på samme niveau 
som PRRS 



Fund i Danmark 
 • Danmark har siden 1930'erne været betragtet som 

værende fri for Salmonella Choleraesuis. 
 

• Den 12. november 1999 blev der imidlertid 
påvist Salmonella Choleraesuis i en svinebesætningen i 
Hjerm, syd for Struer.  
 

• Besætningen blev slået ned i samme måned og totalsaneret 
efter den daværende DT104-model.  
To mindre aftagerbesætninger blev også fundet positive 
for Salmonella Choleraesuis og er efterfølgende 
totalsaneret. 
 

• En besætning ved Skjern blev yderligere konstateret positiv 
den 26. oktober 2000 



Fund i Danmark…. 

• 2012: Salmonella Choleraesuis påvist i stor, ny 
sobesætning i Kjellerup  
- påvist v. obduktion, totalsaneret 
 

• 2013: Salmonella Choleraesuis påvist i tre besætninger 
i midtjylland  
- ikke saneret 
 

• 2014: Salmonella Choleraesuis påvist i to 
slagtesvinebesætninger i midtjylland  
- ikke saneret 
 
 



Fund i Danmark…. 

• DTU har sammenlignet de danske S. Choleraesuis fra 
1999, 2012 og 2013 med en række udenlandske 
Salmonella Choleraesuis isolater.  

• De danske Salmonella Choleraesuis er alle forskellige 
på DNA niveau og er smittemæssig derved ikke 
relateret til hinanden. Det kan derfor konkluderes, 
at Salmonella Choleraesuis er introduceret flere gange 
til Danmark og tilsyneladende uden smittemæssig 
sammenhæng.  

• Fund af Salmonella Choleraesuis vil blive vist på 
Supplerende Statusoplysninger hos Sundhedsstyringen 
i 5 år efter diagnosen.  



Salmonellose 

• Karrygul diarré 
• Manglende appetit 
• Sløvhed og feber 

 



Symptomer 

• Infektion med S. Choleraesuis kan dels være klinisk og 
subklinisk 

• Voldsomme sygdomsudbrud ses typisk blandt ung- og 
slagtesvin, men dyr i alle aldersgrupper kan rammes. 
Hyppigst vil sygdommen vise sig som: 
– En akut forløbende blodforgiftning 

– Høj feber (40,5-41,5 °C) 

– Slaphed 

– Manglende ædelyst 

– Hoste.  

– Offentligt Tilsyn så længe der er klinik 

 

 



Symptomer…. 

• Overlevende dyr viser tegn på lunge- og 
leverbetændelse og får gullig diarré 

• Dyrene kan evt. udvise tegn på hjernebetændelse 
(streptokokinfektion).  

• Dødeligheden er ofte høj. Opgørelser fra USA har vist, 
at i S. Choleraesuis-smittede besætninger vil der typisk 
blandt ungsvin være en dødelighed på 10-20 procent. 

• I den subkliniske form, hvor dyret ikke umiddelbart 
påvirkes af infektionen, kan infektionen svække 
dyrenes modstandskraft og gøre dem mere 
modtagelige for andre infektioner. 

 



Symptomer 

• Salmonella Choleraesuis er således en 
produktionssygdom med store økonomiske 
konsekvenser, dels på grund af den høje 
dødelighed og dels på grund af komplikationer 
som lungebetændelse og tarmbetændelse, 
der ledsages af store 
produktionsomkostninger. 



Håndtering 

• I USA samt i en række østeuropæiske lande 
har der i en årrække været vaccineret mod 
Choleraesuis 

• Vaccination kan hindre klinisk udbrud med 
Choleraesuis, men hindrer ikke smitte af 
grisene.  

• Vaccinerede grise kan ligeledes smitte andre 
grise med Choleraesuis. 

 



Salmonella-bekæmpelse 
Køb salmonella-negative grise Undgå overfyldte 

stier 

Konsekvent  

alt ind - alt ud 

Undgå fugle i  

staldene 

          Effektiv bekæmpelse 

  af mus og rotter 

Undgå gylle- 

oversvømmelse 

 Grundig rengøring & desinfektion 

Groft formalet 

foder 

Vådfoder 

Mel foder 

Organiske 

syrer i 

foder/vand 



 



Afrikansk svinepest 
(African swine fewer) 

 



Afrikansk svinepest 

Hårdfør virus der smitter ved 
• Smitte via madaffald, 18 mdr i frosset 

kød  

• Direkte kontakt med dyr  

• Lang tids overlevelse i miljøet (60 
dage) 

• Lastbiler skal være RENE og 
DESINFICEREDE 

• Vildsvin/jagtselskaber/trofæer 

• Anmeldepligtig/handelsrestriktioner 

• Ingen behandling, Ingen vaccine 

 

 

Symptomer 

• Feber/nedstemt 

• Forstoppelse/diarré 

• Brækninger 

• Blålige misfarvninger 

• Lammelse i bagpart 

• Massive dødsfald 

• ELLER INGEN AF DELENE 





Har du styr på din eksterne 
smittebeskyttelse!? 



 





Nye avlsdyr/Polte  

• Altid ind gennem karantæne 

• Skal de flyttes på udleveringsvognen eller af 
SPF 



Personale: 
Forrum skal altid benyttes 

• Vask hænder 

• Rent håndklæde/papir 

• Skift tøj  

• Støvler 

 





Alle døre skal altid være låste 



Redskaber og  

anden direkte kontakt 
 



Menneskemad 

 



• Bagsiden af gården 

• Daka-pladsen/bilen 

• INGEN indendørs støvler 
udenfor! 

• Udmugning/gylleudstyr 

 



Svinetransport forbudt – hold andre 

lastbiler væk! 

! 



 

 

Lastbiler 
 



SPF-lastbil 
• Specielt byggede biler 

• Uddannede chauffører  

• Kontrolprogrammer for vask og 
desinfektion  

• Kørselsrækkefølge 

Special built SPF truck  

w/ Carbon Filter 



vsp.lf.dk/ Smittebeskyttelse 
Danish transportstandard 

  



  

Efterspørg vaskecertifikater på biler,  

der skal hente grise til eksport. 



  

Efterspørg vaskecertifikater på biler, 

der skal hente grise til eksport. 



Og så en gammel traver.. 



Overlevelsestid for bakterier/virus 





Vask og desificer jeres ramper! 



• Vask altid rampe og udleveringsvogn 

umiddelbart efter brug 

• Udtørring dræber bakterier bedst  

• Desinficer før og efter brug 



Og husk udleveringsvognen! 



Husk jeres medansvar! 
Differentialdiagnoser 

• Husk hvor meget de forskellige diarrér kan 
ligne andre infektioner 

• Lawsonia 

• Coli 

• Dysenteri 

• PED 

• Salmonella cholerasuis 

• Svinepest 



Opsummering 

 

• Voldsomt stigende risiko for 
indførsel af nye smitsomme 
sygdomme med voldsomme tab for 
den enkelte og/eller hele erhvervet 
til følge 

• Der leges dagligt med ilden på alt for 
mange gårde 

• Hovedansvaret for at holde 
sygdomme ude ligger på os selv i 
branchen! 

• Sæt næste besøg af sammen med 
din dyrlæge til at gå jeres 
smittebeskyttelse igennem 

 



Om at investere i udvikling  
• BI er et familieejet medicinalfirma 

• BI investerer årligt 11% af overskuddet I forskning 

• I 2009 blev  opkøbt et forsknings og 
produktionsanlæg i Fort Dodge, Iowa  

• Der blev I 2013 investeret mere end 40 mill. Euro I 
Boehringer Ingelheims nye Veterinære Forsknings  
Center (BIVRC)  I Hannover 

• Der arbejder nu 50 ansatte med diagnostik og 
udvikling af nye vacciner til kun landbrugsdyr  

• I 2016 forventes tallet at være 80 højt kvalificerede 
forskere og laboratiepersonale der arbejder der 
med diagnostik, forskning og udvikling af nye 
innovative vacciner til dyr 





Stability 







Smittebeskyttelse, VSP 
 

• Skærpet opmærksomhed på effektiv 
smittebeskyttelse på hver eneste ejendom og bil. 
Også for at hindre mere langt alvorligere 
sygdomme som klassisk svinepest eller afrikansk 
svinepest, der begge findes i Rusland tæt på den 
polske grænse.  

• Hver svineproducent må derfor sikre sin 
produktion bedst muligt ved at sikre en effektiv 
smittebeskyttelse, herunder efterspørge 
vaskecertifikater på biler, der skal hente grise til 
eksport. 
 



 


