Afrikansk svinpest kan se
ut på många olika sätt
Rapportera alltid oväntade avvikelser
i hälsoläget hos grisar.
Även små misstankar är viktiga!
Symtom vid afrikansk svinpest:
• Plötslig död/hög dödlighet (vanligast)
• Hög feber
• Rörelsestörningar
• Aborter
• Andningssvårigheter
• Blå missfärgning på huden
• Kräkningar och diarré
• Blödningar från tryne, mun och ändtarm
Gård & Djurhälsan har tagit fram smittskyddsinformation på
flera olika språk – be din veterinär ta med sig de versioner
du behöver eller ta kontakt med oss direkt!
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Smittan finns nära
Sedan 2014 är det pågående och upprepade utbrott av afrikansk svinpest
i samtliga baltiska länder och Polen.
Framförallt finns smittan bland ländernas population av vildsvin (gröna
och oranga trekanter), vilket då och
då genom direkt eller indirekt kontakt orsakar utbrott bland tamsvin
(blåa och röda cirklar).
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Förhindra smittspridning

Förhöjd risk i Sverige

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen.
Om man misstänker att ett djur drabbats av
sjukdomen måste man genast tillkalla 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.

Situationen innebär att risken för introduktion av sjukdomen till Sverige bedöms som
förhöjd. Människor som reser från områden
där afrikansk svinpest finns ses som den mest
troliga källan till introduktion av smittan.

Överlevnadstid för ASF-virus

• ALDRIG GE GRISARNA NÅGON FORM
AV MATAVFALL

• Gödsel i rumstemperatur: 11 dygn
• Blod vid rumstemp: 1,5 år
• Stallmiljö: 4 v
• Kött i rumstemp: 16 dygn
• Kylt kött: 150 dygn
• Saltat torkat kött: 140 dygn
• Fryst kött: flera år

TÄNK DÄRFÖR PÅ ATT INFORMERA
HELA PERSONALEN ATT:
• VÄNTA MINST 48 TIMMAR innan
inträde i svensk besättning efter besök
utomlands

• Rengöra och desinfektera skor som använts
utomlands innan gårdsplan och stallområde beträds
• Utrusta personalen med rena gårdsegna
skor och arbetskläder
• Införa obligatorisk handtvätt innan
personal och besökare går in i besättningen
• Alltid kontakta din veterinär om du känner
dig osäker på hälsoläget bland dina djur

Läs även vår artikel på:
www.gardochdjurhalsan.se/sv/gris/kunskapsbank/artiklar/2014/e/201/afrikansk-svinpest---en-ovalkommen-gast-i-europa/

