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Afrikansk svinpest är en av de allvarligaste smittsamma sjukdomarna hos svin!  
Det finns inget bot på sjukdomen, utan alla svin måste avlivas och svinhuset saneras 
och hållas tomt enligt myndigheternas direktiv.  

 

1. Du känner till ASF-virusets egenskaper 

 VIRUSET ÄR TÅLIGT: hålls infektivt i flera månader i kött och vid låg temperatur 
producerade köttprodukter (t.ex.medwurst), bl.a. i vildsvinskadaver och sekret från svin 
(blod, avföring, urin, saliv) samt i kött som varit nedfryst i flera år.  

 VIRUSET ÄR SVÅRT ATT FÖRSTÖRA: viruset förstörs vid pH under 4 eller över 13,5 eller 
då köttet hettas upp till minst 60°C över 30min  

2. Du vet var sjukdomen förekommer 

 Spritt sej österifrån: Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Polen och Baltikum.  

 I Estland och Litauen har läget blivit kritiskt: döda vildsvin hittas varje vecka i terrängen, 
viruset har spritt sej till flera stora svinhus  

3. Du vet hur sjukdomen sprids 

 Virushaltigt kött eller köttprodukter, såsom vildsvinskött och korv av medwursttyp (från 
ASF-länder) kommer in i svinhuset  

 Virushaltigt matavfall eller sekret (blod, avföring, urin, saliv) kommer med skodon, 
kläder, arbets- och transportredskap eller förnödenheter till svinhuset.  

     4. Du vet hur man förhindrar viruset från att komma till svinhuset  

 du använder alltid smittspärr och skyddskläder samt tvättar och desinficerar dina händer innan 

du går in i svinhuset 

 du ger aldrig matrester åt svinen 

     5.   Om du reser till ett land där ASF konstaterats:   

 besök inga svinhus 

 delta inte i vildsvinsjakt 

 hämta inte kött eller köttprodukter till Finland 

 bada bastu så snart som möjligt efter att du kommit tillbaka till Finland 

 vänta 48 timmar innan du går in i ett svinhus i Finland 

 om du reser med egen bil, tvätta bilen då du kommer till Finland i automattvätt ska du välja 

ett program som även tvättar underredet. Desinficera dessutom mattorna i bilen.  

Svinhusets ägare/arbetsledare går igenom blanketten med arbetstagare/avbytare.  

 

Håll svinpesten borta ! 

Kom ihåg- lista för anställda i svinhus  

 

 

 

 

 


