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Hvad kan vi gøre??? 



Skabe forståelse for vores 
alvorlige situation 





Fra Skrald til Gris!! 







 
 





Hvordan kommer smitten ind? 

• I de fleste tilfælde med dansk ejet farme i Øst-
europa, kender vi ikke til smitte kilden!! 

• Vi ved at der skal forholdsvis meget til ved 
f.eks. Gødningssmitte, men kun en dråbe 
blod!! I de fleste tilfælde tror man at det er 
insekt smitte. 



Hvad gør vi i Østeuropa?  

• 2-3 rækker med hegn rundt om farmene 
• Desinfektions sluse for all transport ind på 

farmene  
• Al personale skal I bad når de skal ind på gården 
• Ingen private egendele som mobiler m.v. må 

komme med ind.  
• Der serveres mad I kantinen, og ingen svinekød! 
• 48 timers karantæne for alle varer 
• Vagter!!!!! 



Hvad gør vi i Østeuropa?  

• Al udlevering af svin sker via sluser, typisk 
igennem en lang container 

• Ingen biler på besætningsområdet  
• Insekt net foran alle luftventiler 
• Ingen lys I staldene om natten 
• Insekticid på vægge og ved alle døre 
• Ingen døde grise uden for!  
• Myggebekæmpelse udendørs 

 



Udleverings sluser  



 
Overlevelse af ASF virus 
 

• Fæces: 11 dage ved 20 C   
• Urin: 15 dage ved 20 C  
• Blod: 1.5 år ved 4 C   
• Blod på træstykker: 70 dage 
• Væv/kadavere:  3-6 måneder 
• Saltet og tørret skinke: 140 dage 20 C  
• Frosset kød: årevis 

 



Overlevelse af ASF virus 

• Varmeinaktivering af ASF virus  
• 56 C = 70 minutter   
• 60 C = 20 minutter – Tøjvask 
• Lastvogns-trailere  varmes op til 72 grader 



 
Smitteoverførsel 
 

• Kropsvæsker, sekreter og væv fra grise  
• Gødning, gylle  
• Kødprodukter  
• Foder, strøelse  
• Insekter  
• Luftbårne aerosoler – korte afstande  
• Køretøjer, udstyr, tøj, mennesker m.m. 

 



I Danmark  

• Overhold SPF reglerne!!!  
• DAKA og al håndtering af kadaver er risikabelt 
• Krydsende veje på gården, lad lastbiler m.v. 

køre en anden vej hvis muligt!  
 
 



Udenlandsk personale 

• Er en reel risiko !!!!! 
• Familien hjemme har 

grise!! 
• Manglende biologisk 

forståelse!! 
• Sko, tøj, madvarer etc.  
• Overhold 

karantænetiderne på 24 
timer fra grænsen er 
passeret!!! 
 

 



Medarbejder 

• Lav en tillægskontrakt med jeres medarbejder, 
giver en god og seriøs snak om emnet 
 

• http://www.svinevet.dk/filer/Fil325_Transport
standard_tillaegskontrakt.pdf  
 

• http://www.svinevet.dk/filer/Fil329_Tillgskont
rakt_UK-2017-11-27.pdf  

http://www.svinevet.dk/filer/Fil325_Transportstandard_tillaegskontrakt.pdf
http://www.svinevet.dk/filer/Fil325_Transportstandard_tillaegskontrakt.pdf
http://www.svinevet.dk/filer/Fil329_Tillgskontrakt_UK-2017-11-27.pdf
http://www.svinevet.dk/filer/Fil329_Tillgskontrakt_UK-2017-11-27.pdf




Svær at kontrollere!!! 

• Virus overlever længe   
• Vildsvinebestanden!!!! 
• Vildsvinebestanden udryddes ikke af sygdommen  
• Høj grad af biosecurity er ikke nok   
• Forekomst hos vildsvin medfører udbrud i 

tamsvin   
• Fødevarer importeres lovligt og ulovligt   
• Årstidsafhængighed måske pga. insekter 

 



Svinepest kommer ikke med 
 grisene ???????? 

• Uden grise, er der ingen svinepest!!! 
 

• Men smitten kommer ikke nødvendigvis med 
grisene! 

• Stil krav til jægerne!! 



Overlevelse af ASF virus  
i kød og kødprodukter 

Produkt Tid 

Frosset fersk kød Flere år 

Huder/fedt  1 år 

Kølet fersk kød 5 måneder 

Saltet, fermenteret- salami 4 måneder 

Saltet, tørret kød – 
parma, serrano mm 

1 år 

Røget kød 1 år 

Kilde EFSA 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
EFSA har fundet videnskabelige studier, der viser at ASF virus kan overleve måneder til år i kød og kødprodukter. Derfor vigtigt IKKE at medbringe kød og kødprodukter fra regioner med ASF



Et meget sejlivet virus! 

 
 

• Kød skal varmebehandles ved over 70 grader i 
mere end 30 minutter for at dræbe virus! 



Overlevelse af ASF gødning, urin, 
blod 

Materiale Tid 

Blod på overflader 3 - 6 måneder 

Blod i reagensglas > 8 år 

Gødning 6 måneder 

Urin 2 måneder 

Kilde EFSA 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Blod kan bevare smittefarlig ASF virus i måneder på tørre træfalder – OBS jægere og geværer, jagtudstyr mmGødning og urin på støvler, tøj og transportbiler  er derfor ekstremt smittefarligt i måneder.



Fødevarestyrelsens Advarsel 

På grund af forekomst af smitsomme dyresygdomme 
advarer Fødevarestyrelsen stærkt imod at du indfører 
fødevarer eller andre produkter ….. 
 
Polen, Letland, Litauen etc.  
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin 



Jagt i udlandet  

• Sygdommen spreder 
sig, og der er derfor 
også risiko for, at der er 
smittede vildsvin uden 
for allerede kendte 
områder med svinepest.  

  

• Derfor bør du uanset, 
hvilket land, og hvor i 
landet du går på jagt, 
altid tage dine 
forholdsregler.  
 



 
Du bør tage følgende forholdsregler:   
 

• Sørg for at vaske alt synligt 
blod og afføring væk, som du 
har fået på dig i forbindelse 
med jagten.  

  
• Vask alt udstyr inkl. tøj, 

skydestok, våben og støvler.   
  
• Desinficer redskaber og andet, 

der har været anvendt til jagt, 
inden anvendelse i danske 
husdyrsbesætninger eller på 
jagt i Danmark. VirkonS er et 
muligt desinfektionsmiddel.  
 

• Hunde brugt til jagt må, på 
grund af mulig 
smittespredning, ikke komme i 
kontakt med danske grise.   

  
• Undlad enhver direkte og 

indirekte kontakt til danske 
husdyr inden for de første 48 
timer efter ankomsten til 
Danmark.  

 
 



 
Går du på jagt i udlandet bør du: 
 

• Efterlad kød og slagteaffald i det land, hvor 
dyret er nedlagt 

• Skal i absolut have kødet med hjem, så partere 
kødet og lægge det i poser, inden du tager 
hjem. 

• vaske dit jagttøj inden du tager hjem – kan du 
ikke det, så læg det i poser og vask det, så 
snart du er hjemme. 
 



Tid til spørgsmål  
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