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Afrikansk svinepest

• Svært alvorlig virussjukdom hos svin (tam-
og villsvin)

• Tradisjonelt vært afrikansk sykdom

• Meldepliktig til Mattilsynet på mistanke (A-
sjukdom)

• Hurtig spredning (særlig med menneskelig 
bistand)

• Viruset har betydelig overlevelsesevne 

• Ingen behandling eller vaksine

• Laboratoriediagnostikk påkrevet

• Kontroll hos villsvin har vist seg å være 
meget utfordrende

Kilde: Grøntvedt, Veterinærinstituttet
Masseavliving av griser pga smittsom dyresykdom i Kina



Perakutt ASP gir plutselige dødsfall uten forutgående 
kliniske symptomer

Akutt ASP karakteriseres av uspesifikke sjukdomstegn 
som i varierende grad er tilstede, inkludert

• Høy feber

• Redusert allmenntilstand og matlyst

• Blødninger og misfarging av huden (bein, ører, 
bryst, buk og perineum)

• Abort

• Pustevansker og flodd fra nese og munn

• Av og til diarè (kan være blodig), oppkast, 
forstoppelse

• Dødelighet >90%

Klinikk/sykdomstegn

Bilder: ASF EURL, INIA-CISAKilde: Grøntvedt, Veterinærinstituttet



Forekomst ASP –svin 2007-2019

OIE, grafikk av Bloomberg.com

ADNS, OIE. Grafikk av Friedrich-Loeffler Institute



Stadig nye tilfeller verden rundt
Påviste tilfeller hos villsvin i Belgia (pr 04.07.19)

Kilde: EU-kommisjonen

300 km



Stor konsekvens for global svineproduksjon



Utvikling i Europa

Kilde: Grøntvedt, Veterinærinstituttet



Villsvin – en trussel mot norsk svinehelse

Kilde:
Forvaltningsplan for villsvin, 
Østfold fylkeskommune (2016)



Virusoverlevelse i ulike materialer

Produkt/forhold
Virusoverlevelse 

(infektivitet)
Referanse

Ferskt kjøtt (m/u bein eller malt) 105 dager Adkins et al. 2004

Saltet kjøtt (m/u bein) 185 dager Adkins et al. 2004

Gjennomkokt/stekt kjøtt 0 dager Adkins et al. 2004

Tørket kjøtt (m/u bein), tørket fett 300 dager Adkins et al. 2004

Fryst kjøtt 1000 dager Adkins et al. 2004

Blod lagret ved 4°C 18 måneder
TDC, Iowa State 
University, 2006

Blod på treplanker 70 dager USDA, 1997

Råttent blod 15 uker
TDC, Iowa State 
University, 2006



Infisert kjøtt, jegere og villsvin



Takk for oppmerksomheten



Gris i’19, Gardermen, 22.11.2019

Hvordan holder jeg afrikansk svinepest 
og andre sjukdommer borte?

Sondre Stokke Naadland
Spesialveterinær, PhD
Helsetjenesten for svin



Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Foto: https://kartvertet.no



Smittebeskyttelse på flere nivåer
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Nasjonalt

Lite import av levende dyr

• 48-timers regelen

• Bruk av smittebeskyttelse ved husdyrbesøk i utlandet

• Følg retningslinjer for beskyttelse mot LA-MRSA

• Dusj, hårvask, desinfeksjon av hender + beskyttelsesutstyr etter besøk i utlandet

• Ikke kjøtt fra land med ASF

Regionalt og lokalt

• Livdyrhandel

• Inn- og utlastingsrom

• Persontrafikk og annen trafikk

• Dyr og fugl

Internt

Det du gjør hver dag i egen besetning!



Forebygging av sjukdomsutbrudd
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Det dere gjør hver dag!

• Korrekt bruk av smittesluse

• Persontrafikk og annen trafikk

• Puljedrift og seksjonering

• Livdyrflyt

• Kadaverhåndtering

• Transport og lagring av fôr og strø

• Kvalitet på fôr og vann

• Renhold



Hva sier regelverket?
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• Dyrehelseforskriften

• Ansvar hos dyreeier

• Forebygging

• Vaskemuligheter

• Karensdager for folk, 48 timer etter 
gårdsbesøk i utlandet

• Smittesluse

• Oppdatert kunnskap

• Smittevernplan

• Karensdager for dyr, 30 dager og 14 dager

• https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/20
02-06-27-732

Bunntekst

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-27-732


Skriftlig smittevernplan
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Krav i Dyrehelseforskriften fra 1.7.2018:

§8 Rutiner for smittevern

«Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha 
rutiner som sikrer godt smittevern. 

Rutinene skal beskrives i en skriftlig plan.»

- Alle som arbeider i dyreholdet skal kjenne til 
og følge den

- Oppdateres årlig



Skriftlig smittevernplan
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Smittevernplanen skal beskrive hvordan:

a) dyr inn/ut av dyreholdet og til/fra beite

b) mulighet for «karantene»

d) hindre smitte fra personer

d) Hvordan kommer personer som besøker andre 
dyrehold seg inn?

e) Håndtering av kadaver, gjødsel og avfall

f) Sikre hygiene i fôr, vann, strø og utstyr

g) desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig

h) smitterisikoen ved kryssende trafikk skal 
minimeres.



Smittevern på gården

1. Smittesluse
2. Inn- og utlasting av dyr
3. Gjødselhenting
4. Fôrleveranse
5. Kadaver
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Smitteslusa
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Dyrehelse og smittevern introduksjonyr Smitterisiko og dyra dine Smitterisiko på gård, drift og utemiljø

Smitte i fôr og vann Smitterisiko og mennesker Gjeldende regelverk og forskrifter

E-læringskurs om 
dyrehelse og smittevern

- Helt klart senest til sommeren 2020



Tusen takk for oppmerksomheten!


