
OM PESTEN KOMMER

VIKTIG INFORMATION TILL SVERIGES GRISHÅLLARE



Afrikansk Svinpest
- historia



Vad är Afrikansk Svinpest (ASF)?

Epizootisjukdom

Virus som orsakar blödarfeber med hög dödlighet hos tamsvin

Motståndskraftigt och överlever länge

Inget vaccin eller botemedel

Ursprung från Afrika söder om Sahara. Existerar genom en 
smittcykel mellan vilda grisar och fästingar

Beskrevs första gången av Europeiska nybyggare som tagit med 
tamsvin till områden där ASF fanns endemiskt.



Hur den Afrikanska svinpesten intog Europa
Första fallet av ASF utanför Afrika: Portugal 1957 

Återkom till Portugal 1960 och spreds snabbt över 
hela Iberiska halvön.

Under åren ASF fanns på den Iberiska halvön förekom 
flera utbrott i Europa och på den Amerikanska 
kontinenten.

Förflyttningar av smittade köttprodukter.

Utrotades i Portugal 1994 och Spanien 1995

Utbrotten stoppades förutom på Sardinien där 
den funnits sedan 1978.

Det senaste årtiondet: ASF vanligare i Afrika → ökad 
mängd cirkulerande virus → ökad mängd smittade 
köttprodukter

https://www.sanidadanimal.info/en/104-emerging-
diseases/379-african-swine-fever



Georgien 2007: Ett skepp kommer lastat….



Hur den Afrikanska svinpesten intog världen
Georgien 2007 Smittat kött från Afrika. Den lokala grispopulationen kommer i kontakt med smittan

Spridning till närliggande länder

År 2014 Litauen, Lettland, Polen och Estland. Därefter även i Tjeckien, Rumänien, Bulgarien, Belgien 
och Slovakien. Utanför EU Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Serbien. År 2020 spreds ASF 
även till Grekland och Tyskland.

År 2018 spreds ASF till Kina, 2019 till Vietnam, Mongoliet, Kambodja, Laos, Nordkorea, Hong Kong, 
Myanmar, Filippinerna, Östtimor och Sydkorea.

Svårigheter att bli av med smittan i Europa pga utbredningen bland vildsvin.

Tjeckien friförklarades från smittan 2019, Belgien 2020.

Aldrig påvisat i Sverige



Men om det inte finns i Sverige, behöver vi oroa oss??

JA!

Ju mer virus som cirkulerar i världen, desto större risk för introduktion till Sverige

ASFV sprider sig långsamt med naturlig spridning

Men med hjälp av människan kan viruset göra stora hopp



Smittan kan göra 
stora hopp…..

Källa: sva.se



Hur förhindrar vi introduktion 
till Sverige?



Smittvägar

MATAVFALLMATAVFALL VILDSVIN

KONTAMINERAD 
UTRUSTNING

KONTAMINERAD 
UTRUSTNING

MJUK FÄSTING
(ej Europa)

MJUK FÄSTING
(ej Europa)

KADAVER/BLOD

GRIS



Smittvägar

Direkt – mellan djur

Indirekt – människor, transporter, redskap

Matavfall    

Största risken för Sverige



Förhindra introduktion av ASF
- Vad kan jag göra?

Utfodra inte med matavfall /inget matavfall i naturen

Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.

Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om du hittar ett självdött vildsvin.

Upprätthåll ett gott smittskydd

ASF förhindras genom ”vanliga” smittskyddsrutiner

Hjälp till att sprida informationen till allmänheten



Ingen utfodring med matavfall/ inget matavfall i 
naturen 

Virus överlever 
16 dygn i rumstempererat kött
150 dygn i kylt kött
140 dygn i saltat eller torkat kött
flera år i frysta köttprodukter



Anmäl omedelbart ASF-misstanke hos tamgris
till veterinär

ASF lyder under Epizootilagstiftningen

En djurägare som misstänker epizootisjukdom måste meddela en veterinär. Till 
dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att 
förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt 
eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade grisar får absolut inte 
flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig. Veterinären måste 
anmäla misstanken till Jordbruksverket och länsstyrelsen.



När ska jag misstänka ASF?

Plötsliga dödsfall utan föregående symptom

Hög feber (40,5-42 oC), apati

Blå/lila missfärgningar av huden

Förlorad aptit, kräkningar (blodig)diarré, förstoppning

Hälta och stapplande gång

Andningsbesvär

Aborter och kastningar

Antal insjuknade djur kan variera och symptomen 
kan även vara mildare. 

Kontakta alltid 
veterinär om du 

känner dig osäker 
på hälsoläget 

bland dina djur



Anmäl till SVA om du hittar ett självdött vildsvin



Upprätthåll ett gott smittskydd

Virus överlever 
1,5 år i blod
4 veckor i stallmiljö
11 dygn i gödsel

Bild: www.smittsakra.se



Exempel på väldigt enkel personsluss



Hjälp till att sprida information till allmänheten

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd
/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcb
b96de26.html

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcbb96de26.html


Förhindra introduktion av ASF
- Vad kan jag göra?

Utfodra inte med matavfall /inget matavfall i naturen

Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.

Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om du hittar ett självdött vildsvin.

Upprätthåll ett gott smittskydd

ASF förhindras genom ”vanliga” smittskyddsrutiner

Hjälp till att sprida informationen till allmänheten



Smittskydd i praktiken

Bild: www.smittsakra.se

Bild: www.smittsakra.se



Därför ska ni etablera ett gott smittskydd redan nu:

För att skydda dina grisar från smitta

Det först upptäckta fallet av ASF hos vildsvin kommer inte vara det första faktiska fallet

Alla grisar i en anläggning där ASF konstateras kommer att avlivas

Om ASF upptäcks i ett område kommer vissa biosäkerhetsåtgärder bli tvingande



SMITTSKYDD

Externt

Förhindra smitta att 
komma in i ditt stall

Internt

Förhindra smittspridning 
bland dina djur



Olika förutsättningar….

Bild: www.smittsakra.se



Externt smittskydd
Stoppa ASF i dörren!

1) Mata ej grisarna med matavfall

2) Inga utländska kontakter

3) Skriftliga smittskyddsregler

4) Ingen vildsvinskontakt

5) Köp endast friska djur och använd isolering



1) UTFODRA INTE MED MATAVFALL

Det räcker med att det som 
kommer från köket innehåller små 
mängder animaliskt, eller att det 
finns risk för att det har kommit i 
kontakt med något animaliskt, för 
att det ska vara förbjudet



Glöm inte skylten!!!



2) INGA UTLÄNDSKA KONTAKTER

48 h- regeln /5-dygnsregeln

Efter besök i djurbesättningar utanför Sverige måste det 

gå minst 48 timmar innan besök i en svensk grisbesättning. 

5 dygn om mul- och klövsjuka finns i landet. 

Även vid annan kontakt med utländska klövbärande djur

Mul- och klövsjuka finns i Asien, Afrika och Sydamerika. 

Bild: SDS



Annan kontakt med klövbärande djur, exempel:



Skriftliga

Utforma tillsammans med veterinär

Anpassa efter era förutsättningar

Gå igenom med evt. personal

Väl synliga för besökare

FÖLJ DEM!

Bild: www.smittsakra.se

3) SÄTT UPP SMITTSKYDDSREGLER



Smittskyddsregler miniminivå (SJVFS 2021:5)
- Samtliga djurhållare

Djurhållare ska medverka till att minska risken 
för spridning av smittämnen som kan överföras 
mellan djur och människa. 

Möjlighet till handtvätt med flytande tvål, varmt 
och kallt vatten före och efter kontakt med djur. 
Det ska finnas möjlighet till handdesinfektion. 



Dessutom för Livsmedelsproducerande djur

Djurhållaren ansvarar för att besökare 
som vistas i djurutrymmen använder 
skyddskläder och skoskydd eller 
gårdsegna kläder och skor. Alternativt 
rena kläder och väl rengjorda skodon. 



Bild: www.smittsakra.se

Krav vid ASF utbrott, alla grishållare:

Journalföring av person –och 
fordonstrafik till anläggningen

Möjlighet till byte av skor och kläder, 
samt smittrening vid in/utgång i stallet



Dessutom för besöksverksamhet

Besöksregler anpassade för målgruppen ska finnas väl 
synligt för besökarna

All personal i verksamheten ska känna till dessa 
besöksregler. 

Möjlighet till handtvätt och handdesinfektion i 
närheten av djuren

Matintag bör ej ske i närheten av djurens miljö 

Anmäla besöksverksamhet till länsstyrelsen



Här kan du hitta exempel på hygienregler

https://www.lrf.se/contentassets/0a057a833317404ea43a6
f70aedb6ed4/manual-bonde.pdf

https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdo
marochsmittskydd/bestammelseromhygien/dusombesokere
nanlaggningmeddjur.4.2ae27f0513e7888ce2280007875.ht
ml

Dock saknas ”mata ej grisarna”!!!

https://www.lrf.se/contentassets/0a057a833317404ea43a6f70aedb6ed4/manual-bonde.pdf
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/bestammelseromhygien/dusombesokerenanlaggningmeddjur.4.2ae27f0513e7888ce2280007875.html


VÄLKOMMEN TILL GÅRDEN! DESSA REGLER SKA FÖLJAS:
• Det är förbjudet att mata grisar med matavfall
• Använd gårdens egna rena skyddskläder & skodon 
• Tvätta händerna med tvål & vatten, samt desinfektera 

före & efter kontakt med djuren
• Ingen kontakt med gårdens djur efter hantering av 

vildsvin vid jakt /olyckor
• Karenstider efter besök på utländska gårdar/annan 

kontakt med utländska klövbärande djur (t.ex. 
marknader, jakt) är 48 h. Från områden med mul- & 
klövsjuka 5 dygn



4) UNDVIK VILDSVINSKONTAKTER

Öppna stallar, utedrift? 



Inte bara ASF… 
- Salmonella Cholerasuis – ett reellt hot

Inte påvisat i Sverige på 40 år förrän nu…

Specialiserad salmonellatyp som främst drabbar grisar.

Diarré

Hög feber

Nedsatt allmäntillstånd

Ovilja att äta

Andningssvårigheter

Neurologiska symtom 

Blåröda missfärgningar i huden. 

Dödligheten bland drabbade grisar kan vara hög.

https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-salmonella-choleraesuis-hos-vildsvin/

https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-salmonella-choleraesuis-hos-vildsvin/


Stängsel?

• Inga stängsel är 100% vildsvinssäkra

• Enkelt solitt eller dubbelt med mellanrum 
bättre

• Är vildsvinen tillräckligt motiverade tar de 
sig in

• Brunstiga suggor?

• Mat?

• Risk för indirekt kontakt via persontrafik och 
utrustning



Även indirekta vildsvinskontakter!

Samverkan med andra (delade redskap)?

Mycket vildsvin inpå knuten? 

Många besökare?

Hur rör ni er mellan stallar/hagar?

Fordon som ska in i stallar/hagar?

Var finns smittriskerna i din besättning?

Bild: www.smittsakra.se





Hur hanterar vi döda djur?

Lagen säger:

Kadaver och delar av djur i 
primärproduktionen och hos andra djurhållare 
ska i väntan på borttransport förvaras så att de 
inte kan utgöra en smittrisk, bland annat 
genom att vilda djur hindras från att komma åt 
materialet. Materialet ska vidare förvaras 
åtskilt från djurhållarens levande djur så att 
transportören inte behöver komma i kontakt 
med dessa djur.



5) KÖP ENDAST FRISKA DJUR & ANVÄND ISOLERING

Smittsamma sjukdomar sprids lättast vid nära kontakt

Största risken för smitta hos dina grisar är kontakt med djur från andra gårdar

Inköp bör ske från så få gårdar som möjligt

Hur säkerställer ni att djuren ni köper är friska?



Isolering

För att upptäcka sjuka djur innan de kommer in i besättningen

Minst 3-4 veckor

Separat ventilation och gödselhantering

Egna redskap (foderkärra, skottkärra, skyffel osv.)

Separat skötsel med kläd- och skobyte samt handtvätt emellan

Bild: www.smittsakra.se

Bild: www.smittsakra.se



Tänk efter innan ni importerar…

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten 2017



http://www.sds-web.se/



Externt smittskydd
Stoppa ASF i dörren!

1) Mata ej grisarna med matavfall

2) Inga utländska kontakter

3) Skriftliga smittskyddsregler

• Tvätta händerna

• Ombyte till gårdsegna kläder och skor (både 
besökare & djurhållare)

4) Ingen vildsvinskontakt

5) Köp endast friska djur och använd isolering



Smittvägar in i din besättning?
- Det finns fler än de vi pratat om…



Worst Case scenario
- om pesten kommer

Bild: www.smittsakra.se

Bild: www.smittsakra.se



Om ASF konstateras hos vildsvin

Jordbruksverket beslutar om ”smittat område” 
och tar fram en utrotningsplan

Skydd av tamsvinspopulationen 

Hantering av vildsvinspopulationen



Skydd av tamsvinspopulationen

Inga djur (inkl. andra djurslag) eller produkter får lämna besättningen

Ingen utfodring med matavfall

Ingen direkt eller indirekt kontakt med andra grisar eller vildsvin

Byggnader skall hålla andra grisar och sällskapsdjur ute

Grisar ska hållas inomhus

Besökare skall registreras samt genomföra kläd-/skobyte eller desinfektion. 

Hemslakt endast under veterinär tillsyn. 

Lagring av halm/foder innan användning:

Halm minst 90 dagar

Gräs/färskt spannmål minst 30 dagar.



Hantering av vildsvinspopulationen- smittat område

Kärnområde:
Smittade vildsvin hålls kvar genom t.ex. stängsling och genom att
erbjuda en lockande miljö (mat och skydd)

Buffertområde:
Buffert mot omgivningen

Intensivjaktsområde
Åtgärder för att kraftigt reducera vildsvinsstammen för att 
förhindra eventuell smitta att ta sig igenom buffertområdetBild: SVA

Storleken på de olika områdena avgörs från fall till fall:  kadaversök, geografi, 

bebyggelse, vägnät, administrativa gränser, vildsvinspopulation, habitat m.m.



En smittad vildsvinspopulation berör de flesta…

Exempel på aktiviteter som förbjuds i området från första fallet hittas 
till friförklaring

Naturturism

Orientering

Bär- och svampplockning

Nyttjande av elljusspår

Cykling i terrängen

Friluftsfrämjandets verksamhet

Fågelskådning i skog och mark

Camping i skog och mark Bild: SVA



För dig som vill veta mer

Jordbruksverkets sida om ASF, här hittar man skyltar: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjuk
domar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcbb96de26.html

Rapportera döda vildsvin: https://rapporteravilt.sva.se/

Läs mer om hygienregler vid besöksverksamhet: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/bestammelseromhyg
ien/hygienreglerforbesoksverksamhet/sarskildahygienreglerforbesoksverksamhet.4.2ae27f0513e78
88ce2280009845.html

Svenska djurbönders smittskyddskontroll: http://www.sds-web.se/

För dig som vill lära dig mer om smittskydd: http://www.xn--smittskra-
02a.se/gris/kunskapsbank-for-smaskaliga-grishallare/

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcbb96de26.html
https://rapporteravilt.sva.se/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/bestammelseromhygien/hygienreglerforbesoksverksamhet/sarskildahygienreglerforbesoksverksamhet.4.2ae27f0513e7888ce2280009845.html
http://www.sds-web.se/


Tack för uppmärksamheten!

God Jul och Gott 
nytt år!

Kontakt: melina.wilsson@gardochdjurhalsan.se


