
FORTSATT SPRIDNING AV 
AFRIKANSK SVINPEST
Aktuellt juni 2019 
Sjukdomen har rört sig västerut i Europa och har nu även nått 
Belgien. Stora utbrott ses i östra Asien där hundratals miljoner 
grisar dött i sjukdomen, främst i Kina. Ett flertal länder i Bal-
tikum, Östeuropa och Ryssland med omgivande länder har 
sjukdomen. I flera afrikanska länder söder om ekvatorn härjar 
sjukdomen bland tamsvin, som ofta smittas via fästingar från 
vårtsvin, vilka bär smittan utan att bli sjuka. 

Vad orsakas Afrikansk svinpest av?  
Orsaken är ett mycket motståndskraftigt virus. Detta virus 
kan överleva från månader upp till flera år i blod och kött från 
smittade grisar. Det finns idag ännu inget vaccin mot sjukdo-
men. Människa kan inte smittas av viruset, men kan sprida 
sjukdomen genom kläder och skor och via fordon som kommit 
i kontakt med djur som bär på smittämnet.

 

Vilka symtom får grisar som smittas? 
Sjukdomen börjar oftast med hög feber och aptitlöshet som 
kan följas av hudutslag och blödningar från mun och tarm. 
Dräktiga djur kan abortera. Djuren dör ibland mycket snabbt 
eller inom några dagar. Om sådana symtom ses i en grisbesätt-
ning måste den omedelbart stängas av från omvärlden till dess 
orsaken till symtomen är utredd. 

www.gårdochdjurhälsan.se
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Mer information finns även på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se och på www.sva.se

Vilken roll spelar vildsvinen? 
I många av de länder som har sjukdomen spelar 
vildsvinen en stor roll som smittspridare. Alla vildsvin 
är känsliga för infektionen och man kan förvänta sig 
samma symtom och dödlighet som hos tamgrisar. Det 
finns en oro för att vildsvin kan drabbas av Afrikansk 
svinpest genom att människor lämnar matrester, tex. 
korvar och torkat kött, som kommer från länder där 
sjukdomen finns, i naturen där vildsvinen hittar dessa.  
Eftersom vildsvinen oftast rör sig fritt kan det vara svårt 
att se om de blir sjuka och att upptäcka döda djur. Om 
man ser sjuka vildsvin bör man direkt ta kontakt med 
markägaren/lantbrukaren. Observera att man inte ska 
besöka en utfodringsplats för vildsvin förrän tidigast 48 
timmar efter ett utlandsbesök.
 
Vid fynd av döda vildsvin ska detta omedelbart 
rapporteras till Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(SVA) på telefon 018 67 40 00, jourtid 018 67 40 01 el-
ler via länken rapporteravilt.sva.se och markägaren/
lantbrukaren bör också kontaktas.

Uppmaning till jägare: Efter jakt utomlands ska jakt-
kläder och särskilt kängor/stövlar noggrant rengöras 
innan de används i Sverige. Har du haft hund med ska 
du komma ihåg att bada den och rengöra dess utrust-
ning. Tag inte med kött eller obehandlade troféer från 
jakten utomlands. Utländska jaktgäster i Sverige ska 
rengöra jaktkläder och särskilt kängor/stövlar innan 
jakten. Om matvaror i form av charkuterier och liknan-
de har tagits med av gästerna, tillse att inga matrester 
lämnas i naturen. Tillämpa 48 timmars karens efter 
utlandsresa innan du besöker en utfodringsplats för 
vildsvin. Om du är jägare och svinproducent, använd 
aldrig samma kläder eller skodon i stallet som vid 
jakten. Efter jakt utomlands ska 48 timmars karens 
tillämpas innan du åter går in i stallarna. Håll uppsikt 
på jaktmarken efter utländska besökare, tex. husbilar/
campare och uppmana dessa att inte slänga matrester 
i naturen.

För ytterligare rådgivning kontakta  
Gård & Djurhälsans veterinärer och  
övriga rådgivare på 0771-21 65 00 eller  
besök hemsidan www.gardochdjurhalsan.se

Har du frågor rörande smittskydd vid införsel 
av djur, sperma eller embryon från utlandet 
kontakta Sveriges Djurbönders Smittskydds-
kontroll, SDS, på 018 68 27 26 
www.sds-web.se 

Skydda grisbesättningar
Du som har en grisbesättning kan hitta rekommenda-
tioner om hur du smittskyddar din besättning på www.
gardochdjurhalsan.se/kunskapsbank/gris/smittskydd 

Tänk särskilt på att:

• Ha besättningsegna kläder och skor i stallet.

• Tillåt inga besökare utom de nödvändiga och upp-
mana personer som campar i närheten av gården 
att inte slänga matavfall i naturen.

• Var särskilt noggrann med desinfektion och kläd-
byten för utländsk arbetskraft och besökare och 
tillämpa en karantänstid om 2 dygn innan besök i 
stallarna efter utlandsresa.  

• Vid symtom på akut sjukdom som kan vara tecken 
på afrikansk svinpest är det ditt ansvar att kontakt 
omedelbart tas med veterinär och att gården 
direkt stängs av från all yttre kontakt.

• Var också uppmärksam på mindre dramatiska sym-
tom såsom en ökad sjuklighet och dödlighet och 
kontakta veterinär om du ser detta.


