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SVIN

Afrikansk svinepest 
er en alvorlig trussel for 
hele svinebranchen
TEKST SENIORRÅDGIVER ANETTE BOKLUND1, CHEFKONSULENT MARIANN CHRIÉL2, PROFESSOR ANETTE BØTNER1, 

VETERINÆR UDVIKLINGSCHEF STEN MORTENSEN2, PROFESSOR TARIQ HALASA1.

1 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark 
2 Fødevarestyrelsen, Miljø- og Fødevarestyrelsen, Glostrup, Danmark

Den	13.	september	blev	der	påvist	afri-
kansk	svinepest	(ASF)-virus	i	to	døde	
vildsvin	i	Belgien,	mere	end	800	km	fra	
det	geografisk	nærmeste	konstaterede	
udbrud.	I	den	efterfølgende	periode	(ind-
til	11.	oktober	2018)	er	126	vildsvin	i	
området	blevet	testet,	99	blev	fundet	
indenfor	den	oprettede	zone,	og	heraf	var	
70	vildsvin	positive1.	De	smittede	vildsvin	
er	alle	fundet	i	et	sammenhængende	sko-
vområde	i	provinsen	Luxemburg.	

Fødevarestyrelsen	vurderer	stadig,	at	
risikoen	for	introduktion	til	Danmark	er	
lav	som	følge	af	den	række	af	forebyg-
gende	indsatser,	der	er	sat	i	værk2.	Da	et	
enkelt	udbrud	af	ASF	i	Danmark	kan	
komme	til	at	koste	2,5	milliarder	kr.3,	
hovedsageligt	i	tabt	eksport,	er	det	stadig	
vigtigt,	at	alle	tager	ansvar	for	at	holde	
ASF	ude	af	Danmark.

Geografiske spring i smitte-
spredning
Siden	2007	har	ASF	spredt	sig	fra	Geor-
gien	til	Rusland,	Ukraine	og	Hviderusland.	
I	2014	fandt	man	de	første	tilfælde	inden-
for	EUs	grænser	i	de	3	baltiske	lande.	
Naturlig	smittespredning	i	vildsvinepopu-
lationerne	har	en	hastighed	på	1-2	km	om	
måneden4.	Imidlertid	er	der	i	flere	tilfælde	

Sygdom

Mæslinger 0,98

Kopper 0,95

Kighoste 0,90	(0,8-1,0)

Fåresyge 0,8

Typhus 0,5

Skarlagensfeber 0,10-0,30

Røde	hunde 0,15-0,20

Diphteritis 0,10-0,20

Dysenteri 0,15

Polio 0,001-0,003

Mund-	og	klovesyge 0,98

Afrikansk	svinepest 0,08-0,12

registeret	store	geografiske	spring	på	
mere	end	200	km,	fx	ved	introduktionen	
til	Tjekkiet.	

Den	helt	præcise	årsag	til	disse	geogra-
fiske	spring	i	smitten	er	ikke	dokumente-
ret,	men	skyldes	sandsynligvis	menneske-
lig	indblanding5,6,7.	Det	er	nærliggende	at	
antage,	at	kød	fra	et	inficeret	dyr	eller	flyt-
ning	af	inficerede	dyr	kunne	være	årsagen	
til	disse	store	geografiske	spring6,7.

Klassisk svinepest – afrikansk 
svinepest
På	trods	af	de	ens-klingende	navne	og	
næsten	identiske	kliniske	symptomer	er	
der	tale	om	to	forskellige	sygdomme	for-
årsaget	af	to	meget	forskellige	virus.	Klas-
sisk	svinepestvirus	(CSFV)	er	et	lille	kap-
pebærende	RNA-virus	tilhørende	gruppen	
pestivirus8.	Afrikansk	svinepestvirus	
(ASFV)	er	et	stort	dobbeltstrenget	
DNA-virus,	som	tilhører	familien	Asfarviri-
dae.	Mens	ASFV	er	200	nm,	er	CSFV	kun	
ca.	40-60	nm.	Genomet	i	ASFV	består	af	
170-190.000	basepar	og	koder	for	mere	
end	160	proteiner9,	mens	CSF-genomet	
består	af	12.300	baser	og	koder	for	i	alt	12	
proteiner8.	

Der	er	udviklet	vacciner	mod	CSF,	her-
under	levende	svækkede	vacciner,	mar-

kervacciner	og	bait-vacciner,	som	lægges	
ud	i	naturen	til	brug	i	vildsvin10.	Netop	
brug	af	bait-vacciner	har	sikret	kontrol	
med	klassisk	svinepest	i	vildsvinepopulati-
onerne	i	flere	europæiske	lande	bl.a.	Tysk-
land10.	

Der	findes	endnu	ingen	tilgængelige	
vacciner	mod	afrikansk	svinepest,	hverken	
til	brug	i	tamsvin	eller	vildsvin.	Udviklin-

Tabel 1. Smitte-indeks for forskellige kontagiøse 
humane/veterinære sygdomme17. Smitteindeks 
læses som andelen af modtagelige individer, der 
bliver smittet ved kontakt med et infektiøst 
agens.
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gen	af	vacciner	bremses	af	manglende	
viden	om	ASFV-infektion	og	-immunitet,	
variation	mellem	virusstammer	og	mang-
lende	identifikation	af,	hvilke	virale	prote-
iner	(beskyttende	antigener)	der	induce-
rer	immun-responset	i	grisen11.

Epidemiologi
ASFV	udskilles	gennem	urin,	fæces	(især	
blodtilblandet)	og	oro-nasale	sekreter.	
Mængden	af	virus	er	ca.	1.000	gange	
større	i	blod	end	i	øvrige	sekreter	og	
10-20	gange	større	i	fæces	end	i	oro-	
nasale	sekreter12.	Samtidig	er	den	infek-
tiøse	dosis	betydeligt	større	for	ASFV	end	
for	CSFV.	ASF	menes	derfor	at	være	min-
dre	kontagiøst	end	fx	CSF	(Tabel	1)13	-	en	
hypotese,	der	understøttes	af	både	eks-
perimentelle	forsøg	og	erfaringerne	fra	
epidemien	i	Østeuropa14.

I	smitteforsøg	foretaget	på	DTU	Veteri-
nærinstituttet	blev	raske	grise	sat	ind	i	
stier,	der	ikke	var	rengjort,	og	hvor	der	
tidligere	havde	gået	ASF-positive	grise.	
Forsøget	viste,	at	grise,	der	blev	sat	ind	
efter	1	dag,	blev	smittet	med	ASF,	mens	
grise	indsat	efter	3,	5	eller	7	dage	ikke	
blev	smittet15.	Desuden	viste	smitteforsø-
gene	aerogen	spredning	af	ASFV	over	
korte	afstande16.

Smittereservoirs
For	ASF	er	der	generelt	beskrevet	fire	
transmissionscyklusser18	(figur	1):
1.	 	Den	sylvatiske	cyklus	mellem	vortesvin	

(Phacochoerus africanuus)/busksvin	
(Potamocherus larvatus)	og	bløde	
flåter	(Ornithodoros	spp.)	

2.	 	Flåt-svinecyklus	mellem	bløde	flåter	og	
tamsvin	(Sus scrofa domesticus)	

3.	 	Tamsvinecyklus	mellem	tamsvin	og	via	
produkter	fra	svin	(svinekød,	blod,	
fedt,	spæk,	knoglemarv,	huder	–	inkl.	
madaffald!)	

4.	 		Vildsvinecyklus	mellem	vildsvin	(S. 
scrofa)	og	via	produkter	fra	tam-/vilds-
vin,	kadavere	og	habitatet.

Det	igangværende	udbrud	i	Europa	skyl-
des	tamsvinecyklus	(Figur	1,	cyklus	3)	og	
vildsvinecyklus	(Figur	1,	cyklus	4).	ASF	
spredes	altså	mellem	såvel	tam-	som	vilds-
vin	via	direkte	kontakt	mellem	smittede	
og	modtagelige	dyr,	og	via	produkter	fra	
inficerede	dyr.	Den	sylvatiske	cyklus	
(Figur	1,	cyklus	1)	og	flåtsvinecyklus	
(Figur	1,	cyklus	4)	har	betydelig	indfly-
delse	på	smittespredningen	i	Afrika,	men	
ikke	på	det	igangværende	udbrud	i	
Europa.

Smitteveje og risikofaktorer
Fodring	med	madaffald	er	forbudt	i	hele	
EU	og	de	fleste	andre	europæiske	lande.	
Alligevel	har	denne	transmissionsvej	sand-
synligvis	stor	betydning	i	den	igangvæ-
rende	epidemi.	Både	i	forhold	til	at	intro-
ducere	ASF	i	tamsvinebesætninger	og	i	
forhold	til	at	sprede	epidemien	over	større	
geografiske	afstande.	Desuden	kan	ASFV	
overføres	indirekte	via	kontamineret	tøj	
og	udstyr6.	Således	er	smitten	sandsynlig-
vis	introduceret	i	Østeuropæiske	tam-
svine	besætninger	via	kontamineret	græs/
hø/bær	mv.6.	Endelig	er	der	eksperimen-
telt	påvist	ASFV	i	ornesæd,	hvorfor	artifi-

Figur 1. Fire transmissionscyklusser for ASF. 1) Den sylvatiske cyklus, 2) flåt-svinecyklus, 3) tamsvinecy-
klus, 4) vildsvinecyklus18.

Symptomer på 
afrikansk svinepest

Afrikansk	svinepest	findes	i	en	pera-
kut,	akut,	subakut	og	kronisk	form.	
Symptomerne	er	ofte	uspecifikke.
•	 Øget	mortalitet	
•	 Feber
•	 Anorexi
•	 Nedstemt
•	 	Nedsat	aktivitet,	uvillige	til	at	

rejse	sig
•	 Hyperærmi/petecchier
•	 	Obstipation	efterfulgt	af	diarré	

evt.	blodig
•	 Vomitus
•	 Aborter,	dødfødte	og	svage	kuld
•	 Ataxi
•	 Kramper.

Figur 2. Svin med afrikansk svinepest. Der 
er nedsat aktivitet i stien, og man ser rødlig 
misfarvning omkring snude og ører på den 
ene gris.

En nærmere beskri-
velse af symptomer 
inkl. billeddokumen-
tation kan findes her: 

Figur 3. Sørg for at informere medarbejdere 
om smittebeskyttelse i besætningen. 
Plancher som disse kan hentes hos SEGES 
(svineproduktion.dk/viden/i-stalden/
management/vejledninger/afrikansk_
svinepest).

>
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ciel	insemination	også	kan	udgøre	en	
smittevej13.	

I	de	lande,	der	allerede	er	smittet	med	
ASFV,	har	man	undersøgt,	hvilke	faktorer	
der	øger	risikoen	for,	at	en	besætning	
smittes	med	ASFV.	Her	har	det	vist	sig,	at	
en	smittet	vildsvinepopulation	tæt	ved	
besætningen	øger	risikoen	for	at	blive	
smittet,	samt	at	større	besætninger	og	
besætninger	med	søer	har	større	risiko	for	
introduktion	af	virus19.	Desuden	har	man	
vist,	at	besætninger	af	alle	typer	(besæt-
ninger	med/uden	søer,	kommercielle/
hobby/backyard)	og	størrelser	kan	blive	
smittet	–	også	besætninger	med	et	højt	
niveau	af	smittebeskyttelse.		

En	computermodel	har	vist,	at	vilds-
vine-	og	tamsvinedensitet	kunne	bruges	
til	at	prædiktere	antallet	af	udbrud	af	ASF	
i	Letland,	Litauen	og	Polen,	mens	vildsvi-
nedensitet,	vejlængde	(km	vej	–	en	proxy	
for	human	aktivitet)	og	vildsvinehabitat	
kunne	bruges	til	at	prædiktere	antallet	af	
udbrud	i	Estland20.	

Antallet	af	udbrud	af	afrikansk	svine-
pest	er	størst	i	sommermånederne,	både	
når	det	gælder	blandt	tamsvin	og	vildsvin.	
Årstidsvariationen	er	dog	mest	markant	
for	tamsvin.	Forskere	på	DTU	Veterinær-
instituttet	har	vist,	at	fluer	under	eksperi-
mentelle	forhold	kan	bringe	smitten	med	
sig21,	og	at	svin,	der	fodres	med	fluer,	der	
har	optaget	blod,	som	indeholder	ASFV,	
udvikler	sygdommen22.	Dette	kan	tyde	på,	
at	fluer	kan	have	en	betydning	i	overførsel	
af	ASF	og	kan	muligvis	være	forklaringen	
på,	hvordan	smitten	kommer	ind	i	besæt-
ninger	med	meget	højt	niveau	af	smitte-
beskyttelse	samt	på	årstidsvariationen.	
Men	fluers	betydning	i	forhold	til	spred-
ning	af	ASFV	under	naturlige	forhold	er	
endnu	ikke	fuldt	klarlagt.

Konsekvenser for ASF i Danmark
En	matematisk	simuleringsmodel	for	
spredningen	af	ASF	har	vist,	at	vi	ikke	skal	
forvente	mange	smittede	besætninger	
eller	en	lang	varighed	af	en	evt.	epidemi	i	
Danmark,	hvis	ASFV	introduceres.	Allige-
vel	vil	det	få	store	økonomiske	konse-
kvenser.	Computermodellen	prædikterer,	
at	et	dansk	udbrud	af	ASF	i	tamsvin	vil	
komme	til	at	koste	2,5	milliarder	kr.3.	

Danmark	eksporterede	i	2017	flere	end	

13	millioner	grise,	samt	svinekød	og	-pro-
dukter	til	en	værdi	af	32	milliarder	kr.,	
hvoraf	30	%	eksporteres	til	lande	udenfor	
EU23.	Det	er	denne	eksport,	der	ophører	
ved	et	udbrud	af	afrikansk	svinepest,	og	
det	må	formodes,	at	eksporten	bliver	svær	
at	generobre,	hvorfor	det	samlede	tab	

Hvordan undgår vi, at 
Danmark rammes af 
afrikansk svinepest?

I	Danmark	skal	vi	fastholde	den	
effektive	smittebeskyttelse,	som	
kendetegner	en	stor	del	af	de	dan-
ske	svinebesætninger.	Det	handler	i	
første	omgang	om	at	minimere	risi-
koen	for	at	introducere	afrikansk	
svinepest	til	Danmark.	Det	er	derfor	
vigtigt,	at	vi	alle	tager	vores	for-
holdsregler	for	at	holde	smitten	ude	
af	landet.
•	 	Fodring	af	svin	med	madaffald	er	

forbudt!	
•	 	Madrester	og	madpakkepapir	

skal	i	en	skraldespand	til	dagre-
novation.

•	 	Efterlad	ikke	madrester	i	natu-
ren.	

•	 	Tjek	vaskecertifikatet	på	trans-
portbiler,	der	afhenter	svin	i	
besætningen	-	Dansk	Transport-
standard.	

•	 	Hold	48	timers	karantæne	efter	
besøg	i	udlandet	–	gælder	både	
ejer,	medarbejdere	og	besø-
gende.

•	 	Undlad	at	bringe	tøj	og	udstyr	
brugt	i	udlandet	ind	i	besætnin-
gen.

•	 	Svineproducenter,	der	har	været	
på	jagt	i	udlandet	skal:

			ikke	tage	kød	og	trofæer	med	
hjem.

			vaske	jagttøj	og	desinficere	
udstyr.

			holde	48	timers	karantæne	før	
adgang	til	besætningen.

•	 	Kontakt	Naturstyrelsen	eller	
Fødevarestyrelsen,	hvis	du	ser	
vildsvin	på	den	frie	vildtbane.	

formodentligt	bliver	betydeligt	større.	
Den	eksisterende	computermodel	anta-
ger,	at	der	ikke	findes	vildtlevende	vildsvin	
i	Danmark.

Bekæmpelse af ASF
Hvis	der	opstår	mistanke	om	ASF	i	en	
dansk	svinebesætning,	skal	den	praktise-
rende	dyrlæge	kontakte	Fødevarestyrel-
sens	beredskabscenter.	Såfremt	den	klini-
ske	mistanke	ikke	kan	afvises,	bliver	
besætningen	sat	under	offentligt	tilsyn,	
og	der	udtages	prøver	til	undersøgelse	på	
DTU	Veterinærinstituttet24.	Er	prøverne	
positive	for	ASFV,	iværksættes	følgende	
foranstaltninger:
•	 	Samtlige	dyr	på	besætningen	bliver	

slået	ned,	og	der	rengøres	og	desinfi-
ceres.

•	 	Alle	kontakter	til/fra	besætningen	i	
perioden	op	til	udbruddet	kortlægges	
og	undersøges.

•	 	Der	indføres	et	kortvarigt	(op	til	3	
dage)	nationalt	forbud	mod	transport	
af	levende	svin.

•	 	Der	oprettes	en	beskyttelseszone	(3	
km)	og	en	overvågningszone	(10	km)	
omkring	smittede	besætninger.

•	 	Inden	for	zonerne:	
 o  Er	der	forbud	mod	flytninger	af	svin.
 o  Bliver	alle	besætninger	besøgt	for	at	

undersøge,	om	besætningen	er	
smittet.

 o  Skal	der	dagligt	testes	døde	svin	i	
samtlige	besætninger.

•	 	Slagterierne	og	svinebranchen	iværk-
sætter	opsporing	af	eksporterede	
levende	dyr,	slagtekroppe	og	kød	mv.	
for	at	hindre	spredning	til	andre	sam-
handelspartnere	og	eksportmarkeder.	
Produkter	fra	potentielt	smittede	svin	
tilbagekaldes.

•	 	Ved	udbrud	i	vildsvin	oprettes	tilsva-
rende	zoner,	og	konsekvenserne	vedr.	
eksport	er	de	samme.

		
Som	tidligere	nævnt	findes	der	endnu	
ingen	vacciner	mod	ASF11.	Derfor	er	ned-
slagning	den	eneste	effektive	kontrolfor-
anstaltning.	I	vildsvinepopulationer	er	
nedslagningsstrategier	imidlertid	svære	at	
effektuere,	da	jagten	dels	får	vildsvinene	
til	at	spredes	over	større	geografiske	
afstande,	hvorved	smitten	spredes	yderli-

SVIN
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Vildsvineskind og -hoved henkastet på dansk rasteplads.

gere,	dels	øges	reproduktionsraten	i	takt	
med	nedskydningen.	

Desuden	er	ASF	kendetegnet	ved	en	
kort	periode	med	symptomer	og	en	meget	
høj	dødelighed,	hvilket	betyder,	at	smit-
ten	blandt	vildsvin	i	høj	grad	sker	via	
direkte	eller	indirekte	kontakt	med	infice-
rede	kadavere20.	Da	døde	vildsvin	er	eks-
tremt	svære	at	opspore	i	naturen,	er	det	
umuligt	at	fjerne	alle	kadavere	og	dermed	
alle	smittekilder.

Menneskelig adfærd betyder, at 
danske vildsvin er en risiko
Antallet	af	danske	vildsvin	på	den	frie	
vildtbane	er	begrænset.	Naturstyrelsen	
skønner,	at	der	er	ca.	150-250	svin	i	Dan-
mark.	Praktiske	erfaringer	med	vildsvin	fra	
bl.a.	Sverige	har	vist,	at	hvis	ikke	bestan-
den	beskydes	kraftigt,	vil	tilvæksten	være	
eksplosiv.	Computermodeller	har	vist,	at	
også	den	danske	population	kan	vokse	
kraftigt,	hvis	den	ikke	begrænses	ved	

nedskydning.		Tilstedeværelse	af	vildsvin	
øger	risikoen	for,	at	ASF	introduceres	i	
Danmark,	da	den	største	risiko	for	spred-
ning	over	store	afstande	er	madaffald	
henkastet	i	naturen.	Risikoen	for	naturlig	
spredning	med	migrerende	vildsvin	er	
aktuelt	meget	lille,	da	der	ikke	er	diagno-
sticeret	ASF	i	tyske	vildsvin.	

I	Danmark	har	man	derfor	besluttet,	at	
vildsvin	som	ikke	er	under	hegn,	skal	bort-
skydes.

Ved	udbrud	af	ASF	i	vildsvin	er	konse-
kvenserne	for	eksporten	af	samme	
omfang	som	ved	udbrud	i	tamsvin.	Erfa-
ringer	fra	udlandet	har	imidlertid	vist,	at	
bekæmpelsen	af	ASF	i	vildsvin	er	betyde-
ligt	mere	kompliceret,	og	vi	kan	forvente,	
at	varigheden	af	en	epidemi	bliver	læn-
gere	end	ved	udbrud	udelukkende	i	
tamsvin.	Hvis	der	er	en	bestand	af	vilds-
vin,	vil	perioden	til	fuld	adgang	til	alle	eks-
portmarkeder	være	flere	år.	Desuden	vil	
en	epidemi	blandt	vildsvin	udgøre	en	kon-
stant	risiko	for	smitte	til	tamsvinebesæt-
ninger	i	pågældende	område.

Ét	enkelt	udbrud	af	afrikansk	svinepest	
har	alvorlige	konsekvenser	for	hele	
svinebranchen.	Det	er	derfor	yderst	
vigtigt,	at	alle tager nødvendige for-
holdsregler for at holde smitten ude af 
landet. 
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SVIN

VERDENS 
NATUR 
HAR BRUG 
FOR  
DIN HJÆLP
 – så også dine børn kan opleve den.

WWF Verdensnaturfonden kæmper for at skabe en klode i balance, hvor mennesker lever i harmoni 
med naturen. Naturen er hårdt presset af os mennesker. Vores overforbrug og rovdrift på klodens 
ressourcer er med til at rydde verdens regnskove og tømme havene for fisk overalt på kloden. Vi skal 
derfor indrette os på en ny og bæredygtig måde for at skabe balance i verden igen. Støt vores arbejde 
allerede i dag og vær med til at sikre en levende klode.
 
Meld dig ind på wwf.dk   
Dit bidrag gør en uvurderlig forskel for naturen og klodens truede dyrearter.
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