
Afrikansk svinpest (ASF) är en av de mest allvarliga sjukdomarna som drabbar grisbesättningar. Det finns inga 
botemedel för grisar som drabbats av denna sjukdom. Ett sjukdomsutbrott innebär att alla grisar på gården 
måste avlivas och att stallarna ses över och hålls tomma i enlighet med gällande lagar.

1. Ha kännedom om ASF virus
ASF-virus är mycket robust och tåligt. Animaliska livsmedel är en källa för smittspridning då viruset kan överleva 
i flera månader i kött och köttprodukter (salami, skinka), i kadaver från vildsvin och grisextrakt (blod, huvud, urin, 
saliv) och i flera år i fruset kött. Viruset smittar inte människor och köttet från djuren är inte farligt att äta. 

Viruset är svårt att eliminera: viruset kan endast oskadliggöras med en rengöringskemikalie eller annat medel 
med ett pH under 4 eller över 13,5, vid värmebehandling och  en temperatur över 60°C i minst 30 minuter. 

2. Känn till var det finns
ASF sprids från öster:  Ryssland, Vitryssland och Ukraina till Polen och de Baltiska länderna. 

I Estland och Litauen har situationen blivit kritisk. Kadaver av vildsvin hittas varje vecka och viruset har spridits till 
flera stora grisbesättningar.
 
3. Känn till hur viruset sprids
Kött eller köttprodukter, som vildsvinskött, olika sorters salami, korv eller rökt kött (från ASF-länder), kan medföra 
att viruset sprids i grisbesättningar. Viruset smittar inte människor och köttet från djuren är inte farligt att äta, men 
människor kan bära med sig smittan till besättningar via skor, kläder och verktyg.

Matavfall och extrakt från grisar(blod, huvud, urin, saliv) medför att viruset finner sin väg in till grisbesättningar 
via fotbeklädnader, kläder, arbets- eller transportutrustning, transporter och fordon. 

4. Känn till hur man skyddar sig mot att virus kommer in i besättningen
Använd alltid desinfektionsmedel och skyddande klädsel som finns tillgänglig i byggnaden. Tvätta och desinfi-
cera händerna innan du går in i grisstallar. 

Ge aldrig grisar matavfall. Gäller alla grisar, både tama och vildsvin.

5. Om du reser till ett land där det finns AFS
• Gå aldrig in i ett grisstall.
• Medverka aldrig i vildsvinsjakt.
• Ta aldrig med kött eller köttprodukter hem till Sverige.
• Du får inte besöka ett grisstall i Sverige inom 48 timmar efter hemkomst.

Om du reser med bil, tvätta bilen direkt när du kommer tillbaka till Sverige. Vid biltvätten använder du ett pro-
gram med underredestvätt. Desinficera även golvmattorna i bilen. 

Läs mer om Afrikansk Svinpest på följande sidor:
• http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svin

pest.4.2399437f11fd570e67580001365.html

• http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest1

• http://www.svdhv.org/sv/aktuellt/nyheter/e/668/afrikansk-svinpest--forvarrad-situation-i-baltikum/

• http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa+och+sjukdomar/djursjukdomar/svin/afrikansk+svinpest+/

Gård och djurhälsan har gett ut broschyrer om smittskydd, dessa finns både på svenska och översatta 
till ett flertal språk. Se länk nedan.
http://www.svdhv.org/sv/kontrollprogram/smittsakrad-besattning/

Checklista Afrikansk Svinpest
För anställda som arbetar i grisstallar


