
Afrikansk svinpest 

Vad ska du som grisföretagare tänka på 

 Se till att dina djur inte kan få i sig matavfall 

 

 Ring veterinär vid plötsliga oförklarliga dödsfall 

 

 Personer som varit på grisbesättningar utomlands får inte besöka din 

besättning inom 48 timmar och ska ha rena kläder och skor.  

 

 Har du anställda från något riskområde som i Ukraina, Vitryssland 

Georgien eller Ryssland, så ge noggranna instruktioner om att de inte 

får ta med sig kött och köttprodukter och inte följer tidsgränsen ovan 

om de besökt grisgårdar i hemlandet.  

Bakgrund 

Afrikansk svinpest är en mycket allvarlig virussjukdom som drabbar tam- och vildsvin, och 

som har sitt historiska utbredningsområde i östra och södra Afrika. Sjukdomen introducerades 

till Georgien 2007, troligen via infekterat matavfall från ett lastfartyg, och är nu etablerad i 

stora delar av Kaukasien och Ryssland. Bara från Ryssland har över 500 utbrott rapporterats 

sedan 2008, och sjukdomen kommer allt närmare EU:s gränser och Norden. Under 2012 

rapporterades ett första utbrott från Ukraina och under sommaren två utbrott från Vitryssland, 

så nära som fyra mil till Litauens gräns och tolv mil till Polen. Smittan är inte under kontroll, 

och risken för vidare spridning till EU, till exempel med olagligt importerat svinkött eller med 

infekterade vildsvin, anses idag hög. Det finns inget fungerande vaccin. 

 

Afrikansk svinpest smittar inte människan. 

Symtom 

Den akuta form av afrikansk svinpest som idag cirkulerar i Ryssland, börjar vanligtvis med 

hög feber som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Det kan gå så fort att 

man bara ser döda djur. Dräktiga suggor kastar vanligen på ett tidigt stadium. Huden kan 

bli blåaktigt missfärgad på delar av kroppen, i synnerhet i ben, mage och öron. Gången är 

ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, förstoppning som 

övergår i diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses hos 

vissa djur. Det är inte ovanligt att upp till 80 % av djuren dör inom 5-10 dagar. 

Smittvägar 

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur (tamsvin eller vildsvin), eller genom 

indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar eller redskap. Viruset överlever 

under mycket lång tid i icke värmebehandlade köttprodukter såsom rökta eller torkade 



skinkor, salami eller bacon, varför utfodring med okokt matavfall som innehåller 

fläskprodukter från infekterade områden kan utgöra en mycket stor smittrisk. 

Människor som rest i infekterade områden ska vara särskilt försiktiga och inte gå in i 

grisstallar på minst fem dagar efter hemkomst. Det finns olaglig import av kött och 

köttprodukter till EU. Dessa kan innehålla smitta och får inte slängas så att vildsvin kan 

komma åt rester. Djurtransporter som varit i infekterade områden ska rengöras och 

desinficeras trots att det kan vara problematiskt vintertid. 

Om man misstänker sjukdomen 

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 svin. Misstänkt smittade djur får absolut inte flyttas från den besättning 

eller det stall där de befinner sig. 

Mer råd och information 

Svenska Djurhälsovården har tagit fram råd för vad man ska tänkga på och information på 

flera språk för utländsk arbetskraft.  

http://www.svdhv.org/sv/aktuellt/nyheter/e/546/svinpesten-kommer-narmare--skydda-din-
gard/  

Ytterligare information finns på SVAs hemsida  

http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Epizootier/Afrikansk-svinpest1/  
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Aktuell utbredning i vårt närområde 

 

Källa: OIE 


