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Vildsvinehegnet nytter, og der er 11 milliarder grunde til at sætte det op. 

Der bliver fra flere sider sat spørgsmålstegn ved om et vildsvinehegn ved grænsen er effektivt nok til at 

sikre os mod svinepest, og det er forståeligt nok. For sygdommen kan komme ind i landet på mange måder, 

og det er helt rigtigt, at vildsvinene kan svømme over større afstande og dermed finde andre veje. Vand er 

dog som et hegn svært for vildsvin at forcere, og mange lider druknedøden under forsøget. 

For det første er hegnet kun en del af en samlet indsats mod sygdommen. Faktisk omfatter regeringens 

plan 13 konkrete tiltag for at undgå sygdommen.  

For det andet er hegnet faktisk meget effektivt i sig selv, konstaterer to eksperter, Jens Peter Nielsen, KU, 

og Kristian Møller, DTU Veterinærinstituttet, i dagspressen. 

Jens Peter Nielsen siger, at man ved fra dyreparker og vildsvineområder, at et hegn kan holde vildsvinene 

ude/inde, og at det er et velkendt system, som man har gode erfaringer med. Han understreger også, at 

Danmark med hegnet vil være på forkant med udviklingen, hvis der udbryder afrikansk svinepest i Tyskland. 

Det er fint at være på den sikre side på grund af den betydelige population af vildsvin, der er syd for 

grænsen. Kommer der først afrikansk svinepest til Tyskland, så kan det hurtigt sprede sig op mod grænsen 

til Danmark. 

Vi vil ikke tage chancer med afrikansk svinepest. Det handler om milliarder af kroner i fælleskassen og 

dermed i sidste ende danskernes velfærd – plejehjem, sygehuse osv. 

Et enkelt udbrud vil få massive konsekvenser for både danske grise, dansk eksport, danske arbejdspladser 

og den danske velfærd.  85 procent af Danmarks griseproduktion går til eksport, og mere end 120 lande 

importerer dansk gris. I alt skaber griseproduktionen masser af beskæftigelse og leverer et årligt bidrag til 

BNP på 18-19 mia. kroner.  

Hele den danske eksport af grisekød til lande udenfor EU vil lukke øjeblikkeligt som en konsekvens af et 

udbrud af afrikansk svinepest. Eksporten af dansk grisekød til lande uden for EU udgør 11 mia. kr. årligt. 

Den risiko, vildsvinene medfører, vil betyde, at der kan gå ekstremt lang tid, før lande uden for EU igen vil 

åbne for import af dansk grisekød. I mellemtiden vil arbejdsløshed blive dagligdagen for mange af de 

33.000 beskæftigede i sektoren, ligesom konkurser vil ramme flere i landdistrikterne – ikke kun landbrug, 

men også mange følgevirksomheder.  


