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Bilaga 1 

BAKGRUND 
Afrikansk svinpest av virusgenotyp II introducerades till Georgien (förmodligen 
från Madagaskar eller Mocambique) 2007. Efter gradvis spridning i både 
vildsvins- och tamgrispopulationer nådde smittan EU via introduktioner till 
vildsvin i Litauen och Polen 2014 (EFSA Panel on Animal Health and Welfare, 
2015). Sedan dess har utbredningen skett, norrut, västerut och söderut genom 
långsam spridning i vildsvinstammen, samt med vissa snabba, 
människomedierade spridningshopp. Smittspridningen i EU har främst skett i 
vildsvinspopulationen med endast sporadiska utbrott i tamgrisbesättningar, och 
då med begränsad sekundär spridning (Chenais et al., 2019, Dixon et al., 2019). I 
Rumänien och Bulgarien har smittan däremot fått omfattande spridning i 
tamgrispopulationen och då framförallt i småskaliga besättningar med över 800 
rapporterade utbrott bara i år. Under den pågående epidemin har till dags dato 11 
medlemsstater rapporterat fall på vildsvin eller utbrott hos tamgris orsakade av 
ASFV genotyp II.  
 
Av de medlemsländer som hittills drabbats har Tjeckien friförklarats (Charvátová 
et al., 2019), och i Belgien verkar smittan vara under kontroll och landet på väg 
mot friförklaring (Dellicour et al., 2020). I Grekland har ett enstaka utbrott 
rapporterats, i en bakgårdsbesättning i februari i år, och ingen vidare spridning 
har påvisats. I Baltikum och Polen ses nedåtgående trender avseende utbrott hos 
tamgris, och i de baltiska staterna minskar även fallen hos vildsvin (Oļševskis et 
al., 2020). I Tjeckien och Belgien skedde en punktintroduktion till 
vildsvinspopulationen, smittan upptäcktes relativt tidigt och ingen spridning 
skedde till tamgrispopulationerna. Smittsituation i dessa båda fall var således helt 
annorlunda jämfört med till exempel den i länderna i Baltikum och Polen som har 
långa landgränser mot länder med smittade vildsvinspopulationer och stora 
vildsvinspopulationer på båda sidor av gränsen (Nurmoja et al., 2018, Schulz et 
al., 2019, Oļševskis et al., 2020). Mot bakgrund av Sveriges geografiska läge utan 
landgräns mot smittade länder och med hav som landgräns i stora delar av de 
områden där vildsvin finns, bedömer SVA att det är en fokal introduktion till 
vildsvin via mänskliga aktiviteter som är det mest sannolika scenariot för ASF-
introduktion i Sverige, och det är också det scenario som avses i detta yttrande. 
Introduktionerna till bland annat Belgien, Tjeckien och senast till västra Polen 
visar också att sådan humanmedierad spridning kan ske när som helst och till 
vilket land som helst, oberoende av avstånd till pågående smittspridning i 
vildsvinspopulationer (Chenais et al., 2019).  

Regelverk 
I direktivet 2002/60/EG angående bekämpning av ASF påtalas att vid misstanke 
om ASF skall ”Alla svin i anläggningen hållas kvar i de utrymmen där de 
normalt hålls eller stängas in på något ställe där de kan isoleras” (Art 4.2.b). I 
händelse av utbrott av sjukdomen hos viltlevande svin i området skall ”Alla svin i 
anläggningen hållas kvar i sina stallar eller på annan plats där de kan hållas 
avskilda från viltlevande svin. De viltlevande svinen får inte ha tillgång till 
något material som senare kan komma i kontakt med svinen i anläggningen” 
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(Art. 15.2.b). Beroende på situationen i den enskilda besättningen behövs alltså 
åtgärder för att stänga in tamgrisar vid misstanke om utbrott på dessa eller på 
vildsvin i närområdet, samt åtgärder för att förhindra att vildsvin kommer i 
kontakt med grödor eller foder.  
 
Genomförandebeslutet 2014/709/EU reglerar inrättande av 
regionaliseringsområden, åtgärder och förutsättningar för undantag i respektive 
område (del I-IV). För att via undantag kunna upprätthålla slakt och 
djurtransporter från grisbesättningar som faller inom dessa områden listas i 
genomförandebeslutet en mängd krav för att undantag för förbud angående 
transport av levande svin, sperma, ägg och embryon från svin, färskt svinkött och 
vissa biprodukter från djurslaget skall kunna ges. ”Krav på biosäkerhet med 
avseende på afrikansk svinpest som fastställs av den behöriga myndigheten 
tillämpas” nämns också för att undantag ska kunna beviljas. Stängsel nämns inte, 
utan det som anges är krav på effektiv separation av tamgrisar från 
vildsvinskontakter, direkt eller indirekt.  
 
Strategidokumentet SANTE/7113/2015 (29/04/2020) berör faktiska åtgärder och 
är ett komplement till direktivet och genomförandebeslutet. Återkommande i 
dokumentet är rekommendation att åtgärderna skall anpassas till den 
lokala/landspecifika situationen avseende bland annat förekomst av vildsvin och 
strukturen på tamsvinsbesättningarna. Åtgärderna skall dessutom baseras på en 
riskbedömning som alla länder skall ha gjort, inkluderande klassificering av 
riskområden. I detta dokument rekommenderas olika åtgärder för olika typer av 
tamgrisbesättningar inom infekterat område: 
 

A. Non Commercial Farm (=hushållsgrisar, inga djur (inklusive andra 
djurslag) eller produkter får lämna besättningen). Biosäkerhetskrav 
inkluderar att man endast håller tillväxtgrisar (det vill säga ingen avel får 
ske annat än för egen rekrytering som då stannar i besättningen), ingen 
matavfallsutfordring; ingen kontakt, direkt eller indirekt, med andra 
grisar eller vildsvin; byggnader skall hålla andra grisar och sällskapsdjur 
ute. Besökare skall registreras samt genomföra kläd-/skobyte eller 
desinfektion. Hemslakt får ske under veterinär tillsyn. Halm ska lagras 90 
dagar innan användning och gräs/färskt spannmål minst 30 dagar.  

 
B. Commercial Farm (=säljer eller förmedlar grisar eller produkter vidare 

från besättningen, skickar grisar till slakteri). Biosäkerhetskrav som ovan 
med tillägg för vildsvinssäkert (”stock proof”) stängsel, minst 
runt stall och byggnader där foder och strö förvaras. Här föreslås 
även mer omfattande biosäkerhetsrutiner med hygiensluss, karantän samt 
fortlöpande intern utvärdering av biosäkerheten och utbildning av 
personalen avseende ASF. 
 

C. Outdoor (helt eller delvis utomhus). För denna kategori anges: ”Outdoor 
keeping of pigs is banned”. 

 



  

 5(23) 

 
 

 
 

Stängsel som biosäkerhetsåtgärd för att minska risken för introduktion av ASF 
Stängsel rekommenderas i litteraturen som en biosäkerhetsåtgärd för att minska 
risken för överföring av ASF-virus (ASFV) från vildsvin till tamgrisar (Jurado et 
al., 2018, Bellini et al., 2016, EFSA Panel on Animal Health and Welfare et al., 
2018).  Dessa rekommendationer baseras dock främst på expertutlåtanden och 
anekdotiska fältrapporter. Systematiska utvärderingar av stängsling för att hålla 
vildsvin ute från tamgrisbesättningar med syfte att minimera risken för ASFV-
överföring mellan vildsvin och tamgrisar, eller som allmän biosäkerhetsåtgärd, 
har sällan genomförts.  Vidare har överföring av ASFV från vildsvin till tamgrisar 
via direktkontakt mycket sällan bekräftats. De fall där detta dokumenterats har 
rört frigående tamgrispopulationer med obegränsad vildsvinskontakt (Khomenko 
et al., 2013, Vergne et al., 2017). Denna produktionsform förekommer inte i 
Sverige.  I den pågående epidemin har det däremot ofta ändå funnits en koppling 
mellan ASF-utbrott hos tamgris och bekräftade fall i den lokala 
vildsvinspopulationen (Khomenko et al., 2013, Gogin et al., 2013, Oļševskis et al., 
2016, Nurmoja et al., 2018, Boklund et al., 2020). Smittöverföring till 
tamgrisbesättningar anses då ha skett via indirekta kontakter med en 
viruskontaminerad närmiljö snarare än via direktkontakt med vildsvin. Det har 
vidare visats att endast externa biosäkerhetsåtgärder som stängsel inte är 
tillräckligt för att förhindra introduktion av ASFV till tamgrisbesättningar 
(Nurmoja et al., 2018, Chenais et al., 2019). En eventuell fysisk barriär är ett 
komplement till andra åtgärder i en biosäkerhetsplan som tar hänsyn till lokala 
förhållanden och innehåller åtgärder och rutiner anpassade till den enskilda 
besättningens behov med syfte att minimera direkta och indirekta kontaktar 
mellan tamgrisar och vildsvin (Chenais et al., 2019).   

Effektiviteten av olika stängseltyper mot intrång av vildsvin 
Trots att stängsel rekommenderas som en biosäkerhetsåtgärd mot ASF i 
tamgrisbesättningar finns mycket få beskrivningar om vilka typer av stängsel som 
ska användas. Det beskrivs att stängslet ska vara vildsvinssäkert, men vägledning 
om vilka former av stängsling (material, höjd osv) som uppfyller dessa krav 
saknas (Jurado et al., 2018). Det har rekommenderats att använda stängsel som 
är minst 2 m högt varav 50 cm bör grävas ner under marken, och för grisar som 
hålls utomhus har dubbelstaket med minst en meters mellanrum 
rekommenderats (Guberti et al., 2019, FAO, 2009, Jurado et al., 2018).  Under 
litteratursökningen hittades endast en studie som på ett systematiskt sätt 
analyserar samband mellan stängsel och kontakter mellan vildsvin och tamgrisar.  
I studien undersöktes riskfaktorer för direktkontakter mellan vildsvin och 
utomhusgrisar i Schweiz med slutsatsen att beteshagar skyddade av stängsel <60 
cm höga hade större risk för intrång av vildsvin än de med stängsel >60 cm höga 
(Wu et al., 2012). Samma studie visade också att tamgrisar skyddade av icke 
eftergivliga stängsel (metallstänger eller betongväggar) hade lägre risk för direkt 
kontakt med vildsvin än de skyddade av elstängsel. Dock kan avståndet från 
gårdens byggnader ha påverkat detta resultat (beteshagarna skyddade med icke 
eftergivliga stängsel låg närmare gårdsbyggnader än beteshagarna skyddade med 
elstängsel). 
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Användningen av vildsvinsstängsel i andra fältapplikationer än för att hindra 
kontakt med tamgrisar, till exempel för att hålla bort vildsvin från ekonomiskt 
eller miljömässigt känsliga områden, har däremot utvärderats.  Exempelvis kan 
stängsel minska skador på grödor orsakade av vildsvin, vara effektiva för att 
utestänga vildsvin från viltutfodringsplatser och förhindra att vildsvin rymmer 
från områden under vildsvinsutrotningar. (Santilli and Mazzoni della Stella, 
2006, Reidy et al., 2008, Vidrih and Trdan, 2008, Rattan et al., 2010, McCann 
and Garcelon, 2008, Lavelle et al., 2011).  
 
Icke elektrifierade stängsel 
Icke elektrifierade stängsel har testats i andra fältapplikationer än runt 
tamgrisbesättningar och visats vara effektiva för att hindra vildsvinens rörelser 
(Hone and Atkinson, 1983, Rattan et al., 2010, 2014, Lavelle et al., 2011).  Från 
Australien rapporteras att stängsel om 1 meters höjd är en effektiv barriär mot 
vildsvin, och det anses att vildsvin inte hoppar över stängsel med den höjden om 
de inte tvingas, till exempel genom att de förföljs av jägare eller hundar (Mitchell, 
2011).  Flera studier har vidare testat stängsel i höjder mellan 51-90 cm (Hone and 
Atkinson, 1983, Rattan et al., 2010, Lavelle et al., 2011).  I dessa studier var alla 
höjder effektiva för att minska vildsvinsrörelser, men stängsel >76 cm höga var 
effektivare än lägre stängsel. Vildsvin var dessutom mer benägna att forcera enkla 
metalltrådstängsel än nätstängsel (Hone and Atkinson, 1983, Lavelle et al., 2011).  
Såväl svetsade som tvinnade nätstängsel har visats fungera för att hindra 
vildsvinens rörelser, men svetsade stängsel kan fungera bättre när vildsvin är mer 
benägna att forcera stängslet, till exempel när de förföljs (Lavelle et al., 2011). 
Nätstängsel fungerade bäst när avståndet mellan de vertikala trådarna var mellan 
10-15 cm (Hone och Atkinson, 1983; Rattan et al., 2010).  Genom att lägga till en 
enskild elektrisk tråd på låg höjd till ett icke elektrifierat stängsel kan vildsvinens 
rörelser hindras i ännu högre grad (Hone och Atkinson, 1983).  Vissa 
rekommenderar att en del av stängslet ska grävas ned för att säkerställa att 
vildsvin inte tar sig under (Jurado et al., 2018), men effekten av detta har inte 
undersökts.  Observationer av vildsvinsbeteende har visat att vildsvin är mer 
benägna att ta sig igenom än under stängsel (Hone och Atkinson, 1983; Mitchell, 
2001; Lavelle et al., 2011).  När vildsvin förföljs eller när marken är ojämn och det 
finns glipor under stängslet kan vildsvin dock ta sig under stängslet (Hone and 
Atkinson, 1983; Lavelle et al., 2011). 
 
Elstängsel 
Även elstängsel har testats i andra fältapplikationer än för att hindra kontakt 
mellan tamgris och vildsvin och visat sig effektivt (Honda et al., 2009, Reidy et al., 
2008, Vidrih and Trdan, 2008).  Vildsvin lär sig snabbt att undvika elstängsel 
vilket bidrar till en långsiktigt god effektivitet (Hone och Atkinson, 1983).  
Elstängsel med två eller tre trådar är mer effektiva än de med bara en tråd (Reidy 
et al., 2008).  Olika kombinationer av elstängsel med två eller tre trådar där 
bottentråden är 15-20 cm över marken och avståndet mellan trådarna är 15-30 cm 
har visat sig effektiva för att minska risken att vildsvin tar sig in i känsliga 
områden (Reidy et al., 2008; Vidrih och Trdan, 2008; Santilli och della Stella, 
2006).  Vuxna vildsvin avskräcks mer effektivt av elstängsel än unga djur.  Mindre 
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djur kan gå under bottentråden utan att få stötar (Massei et al., 2011, Reidy et al., 
2008).  Elstängsel med en bottentråd som är tillräckligt låg (<15 cm) för att 
inverka också på unga vildsvin kan användas men kräver mer frekvent 
borttagning av undervegetation vilket är tidskrävande och kostsamt (Reidy et al., 
2008). 
  
Det är viktigt att notera att inga av de undersökta stängslen har ansetts vara 100% 
vildsvinsäkra, särskilt under en längre tid. Om ett djur är tillräckligt motiverat är 
det troligt att det kommer att forcera stängslet (Mitchell, 2011; Lavelle et al., 2011; 
Rattan et al., 2010).  Det har visats att förekomst av tamgrisar kan verka 
motiverande för vildsvin (Wyckoff et al., 2009). Inga av studierna undersökte 
specifikt effektiviteten av stängsel för att hålla vildsvin borta från 
tamgrisbesättningar.    

Erfarenheter från den pågående epidemin 
Enligt direktivet och genomförandebeslutet ska medlemsländer skyndsamt 
definiera ett preliminärt smittat område samt inom 90 dagar presentera en 
utrotningsplan efter konstaterat ASF fall på vildsvin. Direktivet lämnar vidare 
möjlighet för medlemsländer att anpassa åtgärderna efter de lokala 
förutsättningarna. Vidtagna åtgärder för att förhindra spridning av ASF hos 
vildsvin har också varierat mellan de infekterade EU-länderna. Dessa innefattar 
olika strategier för att minska vildsvinspopulationens storlek, avgränsa dess 
rörlighet, minska graden av viruskontamination i naturen genom att aktivt leta 
efter kadaver och destruera dessa, biosäkerhetsåtgärder vid jakt och 
kadaverdestruktion samt åtgärder såsom stängsling för att förhindra kontakt 
mellan vildsvin och tamgrisar. Grundat på tillgänglig kunskap, inklusive de 
samlade erfarenheterna inom EU och resultat från kvantitativa analyser (baserade 
på matematiska modeller) har EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, EFSA, 
utformat rekommendationer för hanteringsåtgärder vid fall av ASF på vidsvin 
(EFSA Panel on Animal Health and Welfare et al., 2018, European Food Safety 
Authority et al., 2017, European Food Safety Authority et al., 2018). Dessa 
rekommendationer innefattar indelning av det drabbade området i kärnområde, 
buffertområde och intensivjaktområde med olika åtgärder i respektive områden. 
Se figur 1. Kärnområdet rekommenderas att täcka alla positiva fall plus en yta 
motsvarande två vildsvinsårs hemområden, buffertområdet ytterligare tre 
hemområden. Intensivjaktområdet rekommenderas täcka 0-12 hemområden. 
Områdenas storlek anpassas till den lokala situationens geografi, bebyggelse, 
vägnät, administrativa gränser, vildsvinspopulation, habitat med mera.  Strategin 
går vidare ut på att kvarhålla de vildsvin som befinner sig i kärnområdet, till 
exempel genom stängsling och genom att skapa en lockande, lugn miljö (mat och 
skydd), medan buffertområdet fungerar som en buffert mot det omgivande 
intensivjaktområdet, i vilket åtgärder syftar till att kraftigt reducera 
vildsvinsstammen för att förebygga att eventuell smitta som tar sig igenom 
buffertområdet ska lyckas få fäste.  
 
Figur 1: Rekommenderad indelning av ASF-drabbat område enligt EFSA. Rött: 
kärnområde, gult: buffertområde, blått: intensivjaktområde, grönt: fritt område.  
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Utbrott i Europa 
Vid en genomgång av de utbrott som rapporterats till EU:s system för anmälan av 
djursjukdomar (ADNS) i den pågående epidemin inom EU (Sardinien 
undantaget) har 3740 utbrott hos tamgris skett de senaste 6 åren (2014-01-01 – 
2020-05-31). En mycket stor del av dessa utbrott har rapporterats från Rumänien.  
Av de drabbade besättningarna är 3621 (97%) småskaliga med 250 eller färre 
grisar och 119 (3%) är större/kommersiella besättningar. Av antalet utbrott i 
större besättningar rapporteras sju vara sekundära, dvs. kopplade till kända 
utbrott. Antal grisar är dock inte ett absolut mått på om besättningen är småskalig 
eller kommersiell (Boklund et al, 2020), men i detta yttrande betecknas 
besättningar med färre än 250 djur som småskaliga. I den pågående epidemin är 
det framförallt småskaliga besättningar med förmodat låg biosäkerhet som 
drabbats, men utbrott har även rapporterats från stora och mycket stora 
besättningar (upp till 70 000 grisar) med hög biosäkerhet. Direktkontakt med 
viltlevande grisar nämns inte i kommentaren till någon av utbrotten i större 
besättningar. Ofta anges smittvägen i ADNS som inte fastställd.  
  
I ADNS används tre djurkategorier: slaktgrisar, smågrisar och avel. Av de 119 
utbrotten i större/kommersiella besättningar har 40 samtliga kategorier 
närvarande, 45 har enbart slaktgrisar och 26 enbart smågrisar. En besättning har 
enbart avel och sju har en kombination av avel och smågris eller slaktgris. 
Utbrotten förefaller inte ha någon tydlig koppling till en specifik besättningstyp.  

Resultat från enkätundersökningen ”Vildsvin in på knuten”  
Under 2019 genomfördes en enkät avseende svenska grisföretagares erfarenheter 
av vildsvinskontakter med 211 svarande besättningar. Svaren bedöms väl 
representera såväl tamgrispopulationens geografiska fördelning som de 
produktionstyper som finns i Sverige. Sexton besättningar uppgav att de hade 
grisar med tillgång till utevistelse och 33 besättningar uppgav att de höll djur i 
byggnad bestående av så kallad glespanel eller i byggnad med öppna portar 
sommartid, 22 av dessa höll även grisar i konventionella stallar. 
 
Drygt 50% av de som svarade uppgav att de såg vildsvin eller tecken på 
vildsvinsaktivitet i närområdet (bland annat bök och spår) varje månad eller 
oftare, med liten skillnad mellan årstiderna. Om man inkluderar de som gjorde 
liknande observationer men mer sällan, någon gång per årstid, var andelen 80%. 
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På frågan om hur nära vildsvinen kommer konventionella stallar, grisar som hålls 
i byggnad med glespanel respektive utegrisar varierade svaren. Av de besättningar 
som angett att de sett vildsvin, spår av dessa, eller bök i närheten av 
konventionella stallar (103) var det 51 som angav att de kom inom 50 meter, 23 av 
dessa att observationen var tio meter eller mindre från byggnaden. För 
besättningar med byggnad med glespanel (29) svarade 15 att de kom inom 50 
meter från byggnaden, sex av dessa att de kom närmare än tio meter. För de tio 
besättningar med utegrisar som besvarat avståndsfrågan hade fyra sett vildsvin 
eller tecken på vildsvinsaktivitet inom 50 meter från hagarna, tre av dessa inom 
tio meter medan en besättning uppgav att de haft vildsvin inne i hage vid något 
tillfälle.  
 
Svarande har även uppgett vilka åtgärder de vidtar mot vildsvin. Det vanligaste är 
jakt (126) följt av åtling/lockfodring på annan plats (31). Gårdsomgärdande staket 
eller stängsel var ovanligt (4) och av de som uppgav att de hade grisar med 
tillgång till utevistelse (16) angav fyra att de har dubbla stängsel kring hagarna. Av 
besättningarna med utegrisar angav två att de inte alls kan stänga in grisarna 
under en begränsad period om till exempel några månader då de inte hade de 
utrymmen/byggnader som krävs.  

Erfarenheter angående stängsling för att förhindra spridning av ASF till tamgrisar 
Generella riskfaktorer för introduktion av ASF till tamgrisar såsom hållning av 
grisar utomhus, närhet till andra infekterade besättningar, besök i besättningen, 
utfodring med matavfall, underlåtenhet att rapportera och försäljning av 
misstänkt infekterade grisar har diskuteras i flera artiklar  (Bellini et al., 2016, 
Olesen et al., 2020). I de flesta fall där introduktionsvägen av ASFV till en 
tamgrisbesättning har identifierats har indirekt överföring varit orsaken, såsom 
utfodring av grisar med virusförorenat färskt gräs eller matavfall, kontakt med 
smittförande föremål/produkter, eller olaglig hantering av infekterade 
grisprodukter (Khomenko et al., 2013, Gogin et al., 2013, Oganesyan et al., 2013, 
Oļševskis et al., 2016, Nurmoja et al., 2018, Vergne et al., 2017).   
Några studier har systematiskt utvärderat riskfaktorer för tamgrisbesättningar 
baserat på data från den pågående epidemin. I en mindre, retroperspektiv studie 
från Estland verkar virusförekomst i vildsvinspopulationer vara den största 
riskfaktorn, och det antas att virusöverföringen skett indirekt. Dessutom hade 
större besättningar (med förmodad högre biosäkerhet) i detta material större risk 
att infekteras än mindre (Nurmoja et al., 2018). I en beskrivning av 
introduktionen av ASF till tamgrisbesättningar i Lettland anges utfodring med 
matavfall, och indirekt smittspridning via människor eller färskt foder från 
pågående infektion i vildsvinspopulationen som möjliga introduktionsvägar 
(Oļševskis et al., 2016). Liknande resultat ses från en stor fall-kontrollstudie i 
Rumänien där utbrott i närliggande tamgrisbesättningar var en riskfaktor för 
kommersiella besättningar liksom för småskaliga besättningar (Boklund et al., 
2020). För småskaliga besättningar var dessutom förekomst av vildsvin i 
närheten, avståndet till fall av ASF på vildsvin, professionella (veterinär, rådgivare 
och så vidare) besökare och utfodring med färskt foder skördat i infekterade 
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områden riskfaktorer. Även dessa resultat tyder på indirekt smittspridning som 
den dominerande spridningsvägen och att närhet till en kontaminerad miljö är 
den dominerande riskfaktorn (Boklund et al., 2020).  

Erfarenheter angående stängsling för att förhindra spridning av ASF i 
vildsvinspopulationen  
Erfarenheter av och uppfattning om stängsel som en del i en riktad 
vildsvinsförvaltning för att förhindra smittspridning av ASF diskuteras ingående i 
rapporten ”Recommendations and lessons learned on management and control of 
wild boar populations” från projektet ASF STOP (Jori et al., 2020). Det framgår 
att stängsling anses effektivt som del av en insats med kort förväntad livslängd vid 
fokala utbrott, men att långa, permanenta stängsel medför många negativa 
effekter. Bland dessa nämns stora kostnader för att byggnation och underhåll, 
samt politiska, sociala och ekologiska sidoeffekter.    
 
I Tjeckien och Belgien användes stängsling runt och inom smittat 
område/fyndområde tillsammans med andra åtgärder. I Belgien bestod 
åtgärderna av totalförbud av alla aktiviteter inom infekterat område, aktivt 
kadaversök med destruktion av kadaver, intensiv jakt utanför infekterat område 
och en serie av stängsel för att förhindra vildsvinsrörelser (Dellicour et al., 2020).  
1.20 meter högt förstärkt fårstängsel (kraftigare tråd och kraftigare stolpar) 
användes. Även i Tjeckien infördes förbud för aktiviteter inom hela det 
infekterade område, aktivt kadaversök med destruktion av kadaver och intensiv 
jakt utanför infekterat område. Dessutom fick grödor attraktiva för vildsvin stå 
kvar inom det stängslade kärnområdet (Charvátová et al., 2019). I Tjeckien 
användes elstängsel och doftstängsel för att stängsla ett mindre kärnområde. 
Effekten av doftstängsel är oklar. I Polen används bland annat befintliga 
reflexstolpar längs vägar förstärkta med extra stolpar och med 2 eltrådar 
anbringade på 20 och 50 cm höjd. I både Tjeckien och Belgien bedöms 
användandet av stängsel positivt med avseende på uppnådd kontroll av smittan, 
och i Belgien har effekten dessutom visats genom en kvantitativ utvärdering 
(Dellicour et al., 2020).  

Överlevnad av ASFV i miljö 
Kunskapsläget om överlevnad av ASFV i miljön under olika förutsättningar är inte 
heltäckande. De studier som finns på området pekar dock på att ASFV har 
begränsad förmåga att överleva i skogsjord. Naturligt förekommande humus i 
skogsjordar sänker pH-värdet som ligger runt pH 4 och pH 6 i svenska 
jordmånstyper och varierar beroende på en rad olika faktorer (SLU webbtjänst 
markkemi1). Virusöverlevnad gynnas generellt av kalla temperaturer.  
 
Nya resultat från in vitro-studier i Tyskland pekar på stora skillnader i 
virusöverlevnad mellan olika jordtyper (Carlson et al., opublicerade data). I 
humusrika skogsjordar med pH 3-4 gick det inte att isolera virus ens direkt efter 
applicering med ASFV-infekterat blod. I lera från ett kärr kunde virus isoleras 

 
1  https://www.slu.se/miljoanalys/statistik-och-miljodata/miljodata/webbtjanster-
miljoanalys/markinfo/markinfo/markkemi 
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direkt efter applicering men inte efter tre dagar. I jord från en trädgård kunde 
virus isoleras upp till 7 dagar efter applicering i ett av försöken. I en annan del av 
samma studie testade man en alternativ metod för virusisolering och då kunde 
virus påvisas i upp till två veckor i både jord från gårdsplan och sand från 
sandstrand. Rent blod samt steril sand med tillsatt infekterad blod hade påvisbart 
virus under hela studieperioden på tre veckor. I den här studien kunde man inte 
se någon betydande skillnad i virusöverlevnad vid de olika temperaturerna som 
studerades, 4ºC respektive 25 ºC. Samma studie undersökte effekten av att 
tillsätta citronsyra respektive kalciumhydroxid (släckt kalk); en timme efter att 
desinfektionsmedlen tillsats de olika jordtyperna gick det inte att påvisa levande 
virus. Ytterligare en in vitro-studie på ASFV-kontaminerad jord har funnit att 
virus inaktiveras snabbare i jord eller löv jämfört vatten (Mazur-Panasiuk and 
Woźniakowski, 2020). I denna studie var virusisolering möjlig dag noll i samtliga 
material medan virusisolering dag 3, 7 och 14 var positiv i vatten och negativ i jord 
och löv oavsett temperatur (+4 respektive +23 ºC).   I en studie från Litauen 
analyserade man jordprover och prover från konstaterat smittade 
vildsvinskadaver som varit nedgrävda i jorden mellan 18 och 440 dagar. ASFV 
DNA påvisades med PCR i sju av 20 jordprover i direkt anslutning till kadavren 
där upp till 417 dagar gått sedan nedgrävningen (Zani et al., 2020). Virusisolering 
genomfördes inte från jordproverna men däremot från kadaverproverna som 
samtliga var negativa för ASFV. En stor andel av kadaverproverna (från 17 av 20 
kadaver) var dock PCR-positiva. Analys av genomsnittliga ct-värden (ct = cycle 
threshold, det kvantitativa mått man kan utläsa ur en PCR-analys) i PCR-analysen 
visade att det fanns mer virusgenom i kadaver än i jord vilket tyder på att 
påvisbart levande virus inte heller fanns i jordproverna. Författarna konkluderar 
att resultatet att kadaver inte innehöll påvisbart levande virus var oväntat och att 
mer forskning behövs för att bekräfta resultaten från den här studien. 
 
Information om marksanering för att reducera virusmängden i miljön finns i 
rapporten ”Sanering av mark – ett kunskapsunderlag för val av aktiv substans” 
(Elving et al., 2019). Flera kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedel 
inaktiveras av organiskt material så i det aktuella scenariot kan det vara en 
utmaning att få effekt av många av de desinfektionsmedel som i övrigt har 
dokumenterad effekt mot ASFV. Exempel på aktiva substanser som har 
dokumenterad effekt på virus i närvaro av organiskt material är kalciumhydroxid 
(släckt kalk) och natriumhydroxidlösning (lut). Se vidare bilaga 2 i rapporten från 
Elving et al (2019). Virkon S används i stor utsträckning för att desinficera 
kadaverplatser vid utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin inom EU (Guberti et 
al., 2019). Det finns studier där man dokumenterat god effekt av Virkon S på 
ASFV i labmiljö i närvaro av standardiserad organisk belastning (små mängder 
protein i lösning (Blanco and Rodríguez, 2019). Det finns däremot inte några 
studier på effekten av Virkon S på ASFV under fältmässiga förhållanden. I en 
studie från USA med syfte att undersöka effekten av desinfektionsmedel mot bl.a. 
ASFV i styckningsanläggningar fann man att flera substanser inklusive de som 
ingår i Virkon S har dålig effekt mot ASFV i torkat blod (Krug et al., 2018). I 
samma studie noterades att närvaro av blod hämmar den ASFV-avdödande 
effekten av citronsyra.  
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Studier med viltkameror i Tyskland visar att vildsvin är intresserade i att rota i 
marken under och runtomkring vildsvinskadaver (Probst et al., 2017). I denna 
studie noterades ingen kannibalism, och det var framför allt i senare stadier av 
nedbrytningsprocessen som platsen blev intressant för vildsvinen. Kannibalism 
har däremot noterats i andra studier (Cukor et al., 2020).  
 

SVA:S BEDÖMNING AVSEENDE FRÅGA 2-4 

2) Olika typer av stängsling har använts som biosäkerhetsåtgärd och som metod att 
minska/ hejda smittspridning. 
a) Beskriv, baserat på riskvärdering, om och hur vi bör stängsla runt eller inom 
smittat område/ fyndområde. 

SVA:s bedömning 
Baserat på rådande kunskap, det generella kunskapsläget angående effektiviteten 
av stängsel för att förhindra vildsvinsrörelser, samt erfarenheter från Tjeckien och 
Belgien anser SVA att stängsling runt eller inom smittat område/ fyndområde bör 
göras.  
 
Efter det första positiva vildsvinsfyndet gör expertgruppen ett fältbesök (se fråga 
4) med fokus bland annat på lokal epidemiologi, den lokala vildsvinsstammen 
samt geografi och terräng. Efter denna första bedömning genomförs intensifierad 
övervakning med kadaversök. Resultatet av den första epidemiologiska 
bedömningen samt den initiala övervakningen kommer utgöra grund för 
rekommendationer angående omfattning, lokalisering och typ av stängsel. 
Stängslingsåtgärder kommer sedan fortsatt anpassas beroende på vidare fynd. 
Principen är att stängsling sker anpassningsbart. Även dubblering av stängsel 
inom ett område gör nytta, det är därför inte bortkastad insats att påbörja 
stängsling innan området är helt definierat. 
 
Att kommunicera varför och hur man stängslar är viktigt, inklusive att stängsel 
inte förväntas vara ett 100% säkert sätt att förhindra rörligheten för alla vildsvin. 
Ostörda vildsvin bör dock i hög grad kunna stoppas av stängslingen. Stängslingen 
kan också ha ett psykologiskt värde, som en tydlig markering av att området är 
påverkat, att det är en gräns för risk för smitta, samt att det finns restriktioner 
inom stängslat område. 
 
Typer av tillgängliga stängsel samt vilka leverantörer och volymer som finns 
tillgängliga för snabb leverans behöver inventeras i förväg. I vissa län har 
länsstyrelserna lager med rovdjursstängsel (av typ elektriska nätstängsel) som kan 
sättas upp som snabba tillfälliga lösningar, även dessa kan behöva inventeras. 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och stängselföretagen har information om hur 
man sätter upp stängsel av de typer som används idag. Som påpekats ovan är 
vetenskapliga studier avseende stängsling begränsade, i synnerhet avseende 
svenska förhållanden. Praktisk erfarenhet från Svenska Jägareförbundet (SJF) är 
att 1 - 4 trådar elstängsel är effektivast, med ökande kostnader för installation och 
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underhåll ju fler trådar som används. Erfarenhet visar att vildsvin lär sig att 
respektera elstängsel, men tar sig igenom om det finns tillräckligt god föda på 
andra sidan stängslet (exempelvis mjölkmogen säd), under brunsttid, eller om de 
t.ex. jagas av hund. För att uppnå effekt för vildsvin behövs hög spänning i 
elstängslet, försäljare rekommenderar 10 000 V. 
 
Stängsel behöver ha avbrott för bland annat vägpassager. För detta ändamål 
bedöms färist, snarare än grind, vara lämpligast. Grindar riskerar lämnas öppna, 
medan färister alltid är effektiva mot vildsvin. Att använda befintliga allmänna 
vägar som gräns för stängsling ger ökad tillgänglighet för de som behöver passera 
området, samt minskar till viss del behov av att behöva söka tillstånd av 
markägare för stängsling. Befintliga viltstängsel kan användas, dessa ska då helst 
förstärkas genom att kompletteras med en enkel eltråd. En systematisk 
kartläggning av befintliga viltstängsel bör därför göras redan när smitta ej finns i 
Sverige. 

b) Beskriv, baserat på riskvärdering, om det finns ett behov av stängsling i nedan listade 
fall.  

Om Ja; – beskriv vilken typ av stängsel (nedgrävt eller ej, materialtyp, 
höjd etc.). I de fall stängsling inte bedöms vara en relevant åtgärd, ge förslag på 
alternativa riskreducerande åtgärder 
 
- Runt känsliga/ viktiga grisbesättningar, 

i. när smitta ej finns i Sverige, respektive 
ii. i en utbrottssituation 

- Runt ”vanliga” produktionsbesättningar, 
i. när smitta ej finns i Sverige, respektive 

ii. i en utbrottssituation 
- Runt hobbybesättningar, 

i. när smitta ej finns i Sverige, respektive 
ii. i en utbrottssituation 

SVA:s bedömning 
Baserat på rådande kunskap anser SVA att stängsling som en generell åtgärd inte 
är nödvändig eller motiverad för att förhindra att ASF sprids mellan vildsvin och 
tamgrisbesättningar när smitta ej finns i Sverige.   
 
För särskilt känsliga eller viktiga besättningar, däremot, bedömer SVA att det av 
flera anledningar kan vara lämpligt att stängsla kring anläggningarna i fråga. 
Detta är inte primärt relaterat till en eventuell risk för introduktion av ASF, utan 
bör snarare ses ur ett allmänt säkerhetsperspektiv och som en extra 
biosäkerhetsåtgärd. Denna typ av anläggningar förväntas redan ha en 
biosäkerhetsnivå som förhindrar introduktion av ASF.  
 
För vanliga produktionsbesättningar bör eventuellt beslut om stängsling när 
smitta ej finns i Sverige utgå från varje enskild besättnings förutsättningar där 
hänsyn tas till var gården är belägen, gårdens utformning avseende gårdsplan och 
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byggnader, vildsvinspopulationen i närområdet, vildsvinsobservationer runt 
grisstallarna, besättningstyp m.m. För produktionsbesättningar i den typ av 
riskområden som beskrivs under fråga 1a och med anläggningstyp som tillåter 
direkt eller nära indirekt kontakt med vildsvin kan stängsling när smitta ej finns i 
Sverige vara särskilt motiverad. I synnerhet om sådan stängsling också bedöms 
föra med sig andra positiva effekter avseende biosäkerhet och allmän säkerhet. 
 
För hobbybesättningar bedöms stängsling inte vara motiverad som en 
förebyggande åtgärd när smitta ej finns i Sverige.  
 
I en utbrottssituation anges i bekämpningsdirektiver och genomförandebeslutet 
avseende områdesindelning att tamgrisar skall hållas avskilda, avseende direkta 
och indirekta kontakter, från andra besättningar och viltlevande svin. I en 
utbrottssituation kan det därför bli aktuellt att stängsla även runt vanliga 
produktionsbesättningar och hobbybesättningar för att kunna förhindra direkta 
och indirekta kontakter. Återigen avgör gårdens utformning avseende gårdsplan 
och byggnader, vildsvinspopulationen i närområdet, vildsvinsobservationer runt 
grisstallarna, samt besättningstyp vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
uppfylla kraven. För hobbybesättningar bör även övervägas huruvida dessa skall 
tillåtas eller ej i ett smittat område. 
 
Erfarenheter från den pågående epidemin visar att i områden med pågående 
smittspridning bland vildsvin så sker överföring av ASFV till tamgrisbesättningar i 
allmänhet genom indirekt överföring. Därför kommer biosäkerhetsåtgärder och 
rutiner som minimerar dessa spridningsvägar ha större effekt på smittrisken än 
en fysisk barriär.  Åtgärder som förhindrar att tamgrisar kommer i direkt kontakt 
med vildsvin, vildsvinsprodukter, ytor såsom mark/gårdsplan som beträtts av 
vildsvin, liksom foder, vatten och strö som har varit i kontakt med vildsvin är dock 
essentiella, både ur smittskyddsperspektiv och legalt perspektiv. Eventuell 
stängsling ska ses som en del av de biosäkerhetsåtgärder som behövs för att 
minska risken för introduktion av smitta i en utbrottssituation.  Stängsel lägger ett 
ytterligare skyddslager till en grundläggande biosäkerhetsplan och kan dessutom 
fungera som en visuell påminnelse för både personal och besökare att de kommer 
in i ett biosäkerhetsområde vilket på så vis kan bidra till att säkerställa att andra 
biosäkerhetsrutiner följs.  
 
Information om den optimala stängseltypen att använda runt grisbesättningar 
saknas men studier av stängsling mot vildsvin i andra situationer ger vägledning.  
Inget stängsel betraktas som 100% vildsvinsäkert och därför bör stängsel, i de fall 
det används, alltid ses som ett komplement till övriga biosäkerhetsåtgärder.  
Förslag på stängseltyper som kan minska risken för intrång av vildsvin är: 
 
Icke-elektrifierat/mekaniskt stängsel 
Knutet eller svetsat stängselnät med en minimihöjd av 72 cm och ett avstånd på 
10-15 cm mellan nätets vertikala trådar är mest effektivt.  Bottentråden på 
stängselnätet bör ligga jämnt an mot marken utan att glipa, för att minska risken 
för att vildsvin ska tränga sig igenom.  På ojämn mark kan stängslet behöva grävas 
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ner eller förankras mot marken mellan stolparna för att förhindra att glipor 
uppstår under stängslet.  En friliggande elektrifierad stängseltråd kan läggas till 
för att ytterligare minska risken att vildsvin forcerar stängslet. 
 
Fördelar: 

• Kan användas i våta områden eller områden som kan översvämmas, då 
utan tillägg av elektrifierad stängseltråd 

• Kräver mindre löpande underhåll än elstängsel 
 
Nackdelar: 

• Kräver mer material och arbete att installera än elstängsel samt kan vara 
förenat med en högre kostnad 

• Kan vara svårt att montera korrekt (bottentråd jämnt an mot marken) i 
kuperad eller ojämn terräng 

 
Elstängsel 
Olika former av elstängseltråd (tex rostfri metalltråd, elband, elrep, eltråd) är 
effektiva mot vildsvin.  Elstängsel med 2 eller 3 trådar där bottentråden är 15-20 
cm ovan mark och avståndet mellan trådarna är 15-30 cm är mest effektiva.  
Bottentråden kan sänkas för att förhindra att mindre djur passerar under men 
detta kräver mer regelbundet underhåll. 
 
Fördelar: 

• Kräver mindre material och arbete att installera än icke elektrifierat 
stängsel 

• Ofta lättare att installera i svår terräng än icke elektrifierat stängsel 
• Vissa modeller av elstängsel (ex. elband eller rep) kan relativt enkelt tas 

bort, flyttas och återanvändas, men har i gengäld ett högre motstånd vilket 
kan sänka aggregatets effekt, framför allt att beakta vid längre stängsel 

• En enkel elstängseltråd kan adderas till ett befintligt icke elektrifierat 
stängsel för att förbättra dess effektivitet till relativt låga kostnader 

 
Nackdelar: 

• Vegetation måste avlägsnas regelbundet för att upprätthålla effektivitet  
• Vatten, översvämningar och kontakt med våt vegetation kan bryta 

strömmen 

 
- Runt rastplatser längs vägar 

i. när smitta ej finns i Sverige, respektive 
ii. i en utbrottssituation 

SVA:s bedömning 
SVA rekommenderar att rastplatser säkras mot vildsvin som en förebyggande 
åtgärd redan innan smittan finns i landet. Dessa åtgärder bör bestå av flera olika 
delar:  
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1. Tillse att rastplatsen är ren och städad (SVA har inte utrett ansvarsförhållanden 
för detta). Detta inkluderar att rastplatsen är fri från sopor/matrester. SVA 
rekommenderar att använda viltsäkra soptunnor (möjligen sopcontainrar) och att 
undvika plasttunnor och andra typer av tunnor som kan välta, samt öka 
soptömningsfrekvensen. Ett konkret förslag är att sätta stora färgade, tydliga 
trattar i plast på soptunnor så att sopor kan kastas från bil/lastbilar och glida ner i 
soptunnan utan att hamna på marken. 
2. Stängsla in rastplatser med viltstängsel, helst med en extra eltråd. Eventuellt 
kan även färister behövas.  
 
Trafikverket har kunskap om var det går mycket tung lastbilstrafik, detta bör 
användas som underlag för att prioritera vilka rastplatser som är viktigast i detta 
avseende. SVA kommer i sitt delyttrande avseende vilka områden som kan anses 
ha en särskilt hög risk i förhållande till ASF också ta hänsyn till ovanstående. 
 
Även på andra platser där vildsvin kan komma åt matrester behöver förebyggande 
åtgärder göras framför allt avseende soptunnor. Detta gäller badplatser (SJF har 
redan fått i uppdrag att vildsvinssäkra vissa badplatser), campingplatser och 
andra populära picknickplatser såsom större parker och friluftsområden.  
 
Rastplatser utgör inte någon ökad smittspridningsrisk vid konstaterat utbrott, 
men bör omfattas av de åtgärder som utförs inom smittat område såsom 
stängsling, restriktioner och informationsåtgärder.  
 
c) Finns det möjlighet att reducera risken för introduktion av smitta från vildsvin till grisar 
som hålls utomhus till en acceptabel nivå, och vilka krav på stängsling eller annan 
biosäkerhetsåtgärd ska i så fall ställas för att utomhushållning i smittat område ska kunna 
tillåtas? 

SVA:s bedömning 
SVA bedömer att gällande regelverk i dagsläget inte självklart ger utrymme för 
utomhushållning av grisar i smittat område.  
 
I bekämpningsdirektiver och genomförandebeslutet avseende områdesindelning 
nämns inte utegrisar eller stängsling explicit. Man anger istället att tamgrisar skall 
hållas avskilda, avseende direkta och indirekta kontakter, från andra besättningar 
och viltlevande svin. Även foder och strömaterial för användning till tamgrisar ska 
skyddas från sådana kontakter. Hur man uppnår detta lämnas åt 
medlemsländerna att bestämma utifrån den lokala/regionala situationen och 
riskbedömningen som gjorts. I genomförandebeslutet listas under åtgärder som 
krävs för att myndigheten skall kunna ge undantag från förflyttningsförbudet 
inom infekterat område att besättningen ifråga tillämpar de biosäkerhetskrav de 
behöriga myndigheterna fastställt.  Även i strategidokumentet där hållning av 
utegrisar anges som förbjudet nämns anpassningsmöjligheter till den lokala 
situationen, dock utan att skilja på olika typer av utomhushållning. Ingen närmare 
beskrivning avseende utformning av stängsel finns, utöver att de ska vara 
vildsvinssäkra.  
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Det står dock klart att utomhushållning av grisar kan ske på många olika sätt, och 
med olika grad av exponeringsrisk för en eventuellt smittad vildsvinspopulation i 
närområdet (Martínez Avilés  et al., 2019a). Beroende på utomhushållningens 
karaktär finns också olika förutsättningar för att uppnå en biosäkerhetsnivå som 
motsvarar den för grisar som hålls inomhus med avseende på ASF. Dubbla 
stängsel har rekommenderats som en del av ett biosäkerhetspaket riktat mot ASF 
för utomhushållna grisar i område med ASF hos vildsvin (Martínez Avilés  et al., 
2019b), men systematisk utvärdering saknas. I flera av EUs medlemsländer utgör 
utomhushållna grisar dock en ekonomiskt viktig del av grisproduktionen. Därför 
har flera av dessa länder lyft behovet av att tillåta undantag för sådan grishållning 
under vissa förutsättningar. EU-kommissionen har i sin tur gett EFSA i uppdrag 
att ta fram ett vetenskapligt underlag med särskild fokus på risker och 
riskreducerande biosäkerhetsåtgärder med avseende på utomhushållning av gris 
och ASF. Detta underlag förväntas publiceras i januari 2021. SVA:s preliminära 
bedömning i frågan är att det bör vara möjligt att reducera risken för introduktion 
av ASF till en acceptabel nivå (motsvarande risken att få in smitta i en anläggning 
med tamgrisar som hålls inomhus) också för anläggningar med grisar som hålls 
permanent utomhus. Förutsättningarna då är att den generella biosäkerheten i 
anläggningen är god, och att denna kompletteras med exempelvis dubbla stängsel. 
SVA vill dock inte föregå EFSAs yttrande, med tanke på att detta kommer ligga till 
grund för möjligheten att inom lagstiftningens ramar tillåta grisar som hålls 
utomhus. 

 
3) Är det relevant att desinficera kadaverplatser efter ASF-positiva vildsvin i Sverige? 
Motivera. Om Ja; – vilken sorts desinfektionsmedel bör användas? 

SVA:s bedömning 
SVA gör bedömningen att den risk för smittspridning som kadaverplatser utgör 
inte bidrar till någon betydande ytterligare risk i förhållande till det rådande 
smittrycket i miljön i ett ASFV-infekterat område. Bedömningen är att överlevnad 
av ASFV i miljön är begränsad åtminstone i skogsjord och det är osannolikt att 
infektiöst virus skulle kvarstår under en längre tid, förutsatt att infekterade 
kadaver bortskaffas. I det här dokumentet innefattar begreppet kadaverplats den 
plats där vildsvinskadaver legat innan det bortskaffats tillsammans med alla 
kadaverdelar inklusive synligt blod. Bortskaffande av synligt blod kan innebära att 
viss växtlighet och/eller jord behöver avlägsnas tillsammans med blodfläckarna. 
Det är oklart hur effektivt desinfektion är för att avdöda ASFV på mark under 
naturliga förhållanden eftersom tillgängliga studier är utförda i labmiljö. För att 
motsvara det som sker i labmiljö skulle desinfektionsmedel behöva bearbetas in i 
jorden och därefter blandas samtidigt som man ser till att tillräcklig verkningstid 
uppnås innan desinfektionsmedlet rinner igenom eller torkar upp. De uppenbara 
praktiska svårigheterna med detta bidrar till bedömningen att effekten av 
desinfektion av ASFV-kontaminerad mark är osäker. Mot bakgrund av att en del 
av bekämpningsstrategin är att reducera/helt avlägsna vildsvinsstammen inom 
det infekterade området bedömer SVA att risken är liten att vildsvin exponeras 
och därefter bidrar till att vidmakthålla eller sprida smittan. Restriktioner för 
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obehöriga att röra sig i området gör att risken för indirekt smittspridning 
minskas.  
 
Om det beslutas att desinfektion av kadaverplats trots allt ska utföras i någon 
specifik situation antas kalciumhydroxid (släckt kalk) och 
natriumhydroxidlösning (lut) har god effekt. Den pH-sänkande effekten av 
citronsyra antas också ha god effekt och kan vara ett logiskt val i sura jordtyper. 
En studie fann dock att citronsyra hade dålig effekt att avdöda ASFV i närvaro av 
blod (Krug et al. 2018). Mot bakgrund av det rekommenderar SVA att blod 
avlägsnas även om desinfektionsmedel ska användas. Effekten av andra 
desinfektionsmedel än de tre som listas här är mer osäker då effekten hämmas av 
organiskt material.  Om jord ska avlägsnas från kadaverplatsen för att få bort 
synligt blod behöver jorden hanteras på ett smittsäkert sätt som förhindrar att 
tama eller vilda djur kommer i kontakt med den. SVA bedömer att jord som lagras 
i minst fyra månader inte längre utgör en risk för smittspridning av ASFV och 
därför kan lagring vara ett alternativ till andra metoder att omhänderta 
smittfarligt avfall. 
 

4) Gör en preliminär tidslinje för att illustrera skedena i bekämpningen vid ett utbrott hos 
vildsvin. Utgångspunkten ska vara att händelseförloppet är viktigare än tider. Markera 
och beskriv, i den mån det är möjligt och baserat på erfarenheter i Belgien och/eller 
Tjeckien, när olika aktiviteter kan tillåtas igen i smittat område efter det inledande 
totalförbudet  

SVA:s bedömning 
Vid en fokal ASF introduktion till vildsvin rekommenderar SVA användande av en 
strategi liknande den som nyttjades i Belgien och Tjeckien, och enligt EFSA:s 
rekommendation. Det innefattar att ett preliminärt smittat område snabbt 
etableras, och att ett kärnområde omfattande alla funna kadaver definieras och 
stängslas in efter intensivt kadaversök under ca 30 dagar.  Till en början tillåts 
inga aktiviteter i någon del av det drabbade området (inledande totalförbud). 
Utanför detta område uppmanas däremot till intensiv ”normaljakt” för att 
reducera populationen. Förväntat händelseförlopp baserat på EFSA:s 
rekommendationer och erfarenheter från Belgien och Tjeckien presenteras i 
Tabell 1 och detaljerad information om vilka aktiviteter som kan tillåtas, och när, i 
Bilaga 2. I Tjeckien skedde friförklaring ungefär 21 månader efter att det första 
fallet hittades. Med ledning av åldersbestämning av det senaste hittade döda 
vildsvinet verkar smittspridningen ha pågått i ungefär tio månader. Belgien är 
ännu inte friförklarat, det senaste positiva vildsvinet som hittats antas ha dött i 
augusti 2019, 11 månader efter att det första fallet hittades i september 2018. 
Dessa två smittintroduktioner ger en uppfattning om vilket tidsspann vi kan 
förvänta oss från första positiva kadaverfynd till friförklaring även i Sverige. 
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Tabell 1: Förväntat händelseförlopp vid fall av ASF på vildsvin i Sverige. 
 

Dag 
(tidsspann) 

Aktivitet Anmärkning 

0 (0-4) • Kadaverfynd 
• Provtagning 
• Transport av prov till SVA 

Antal dagar från fynd till 
ankomst SVA beror på om 
upphittaren kan provta 
själv, om provtagare redan 
har provtagningsmaterial, 
och om provet går med post 
eller budas, vilket i sin tur 
beror på om fyndet hanteras 
inom fallviltsövervakningen 
eller om det klassificeras 
som misstanke. 

1 (1-5) • Analys 
• Provsvar till JV 
• Positiva prover till referenslab 
• Sammankallande av expertgrupp 

ASF 

När provet ankommer SVA 
kan det som regel 
analyseras och svaras ut 
samma dag- beror dock till 
viss del på hur fyndet initialt 
klassificeras (se ovan). 

2 • Fältbesök expertgrupp 
• Preliminärt smittat område 

upprättas 

 

3 I preliminärt kärn- och buffertområde: 
• All aktivitet utanför vägar, tomter 

och jordbruksmark i det 
preliminära området förbjuds 
(=inledande totalförbud) 

• Grödor som attraherar vildsvin 
(majs mm) skördas INTE utan 
rekvireras och låts stå kvar på 
fälten 

• Åtling som skett före utbrottet ska 
fortgå på samma vis 

• Kadaversök från identifierade 
fyndplatser och utåt 

• Upprättande av 
kadaverhanterings- och 
provtagningsplats inom området 

• Provtagning av alla kadaver som 
hittas 

Vägar=allmänna och 
enskilda vägar som är 
farbara med vanlig bil. 

30 Kärn-, buffert- och intensivjaktområde 
inrättas baserat på kadaver hittade under de 
första 30 dagarna 

 

Från och 
med dag 30  

I kärn-, buffert- och intensivjaktområde: 
• Inledande totalförbud för tillträde 

utanför vägar, tomter och 
jordbruksmark  

• Stängsling av kärnområde utifrån 
befintliga stängsel, etc 

• Planerad utrotningsjakt i 
intensivjaktområde 

• Eventuellt fällfångst i kärnområdet 
• Kadaversök   

Planerad jakt=jakt 
koordinerad av JV, endast 
jägare tränade i biosäkerhet, 
inga hundar. 
 
Alla skjutna djur, 
trafikskadade samt djur 
hittade under kadaversök 
identifieras, provtas och 
destrueras. 
 
Dispens kan ges för vissa 
aktiviteter, se Annex 1. 

60 • Planerad utrotningsjakt i 
kärnområde inleds 

Övriga åtgärder fortsätter 
som ovan. 
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90 Baserat på kadaverfynd under de första 90 
dagarna upprättas infekterat område och 
kontrollplan (rapporteras till EU) 

 

91-
friförklaring 

Dispens kan ges för vissa aktiviteter, se 
Annex 1. 
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Verksamheter som avbryts i ASF-drabbat område 

(kärn, buffert, intensivjaktområde)

Typ av verksamhet 

Dispens inte aktuellt, 

totalförbud i hela området 

fram till friförklaring

Dispens kan ges 

redan under de 

första  90 dagarna

Dispens kan ges efter 

90 dagar i kärn, 

buffert och 

intensivjaktområdet

Dispens kan ges efter 

90 dagar i 

intensivjaktområdet

Tillåtet utan 

dispens 

Skoglig verksamhet 

Tillsyn (skogsbruksplaner och uppföljning) x x

Skogliga inventeringar (Äbin, Riksskogstaxering m fl) x x

Inventeringar med drönare med flyghöjd lägre än 80 

m x x x

Föryngring 

- markberedning x

- hyggesbränning x

- sådd/plantering x

- skyddsdikning x

- återställning av vägskador x x

- plantrepellentbehandling x x

Stängsling (lövplanteringar) x

Gräsbekämpning x

Röjning (ungskog, inför gallring, inför slutavverkning) x

Stamkvistning x

Gränsmarkering x x

Rotpoststämpling x

Gallring (1agallring, senare, vedhuggning) x

Avverkningar (slutavverkning, storm-  fröträds- och 

barkborrehuggning, övrig avverkning) x

Nyttjande av skogsvägar (tillsyn, 

nyanläggning/underhåll, transporter) x

Bilaga 2



GROT-hantering (uttag, flisning, transport) x

Energihantering (fällning, skotning, GROT-hantering, 

transport) x

Övriga skogsbruksåtgärder (grävarbeten, 

naturvårdsarbeten, kulturvärdesrestauration) x

Skogsgödsling (inkl. askåterföring) x

Naturvårdsbränning x

Kraftledningsröjning x

Jaktverksamhet 

Drevjakt (drevkedja eller löshund) på klövvilt x

Jakt med stående fågelhund x

Jakt med stötande hund x

Trafikeftersök med hund (i lina och/eller lös) x

Eftersök i samband med smyg- och vakjakt x

§28-skyddsjakt vid rovdjursangrepp på tamdjur x

§ 40 c djurskyddsavlivning av påträffade 

skadade/sjuka djur x

Jakt utförd av kommunala skyddsjägare i 

detaljplanerat område x

Smyg- och vakjakt (ffa på klövvilt enligt 

förvaltningsplan för att undvika skador på gröda och 

skog ) x

Uttransport av fällt vilt ur skogen med motorfordon x x

§ 7-skyddsjakt på myndighets initiativ x

Underhåll av foderplats/åtel/saltsten för att behålla 

vildsvinen i området x

Utfodring av utsatta fåglar x

Utfodring av klövvilt under vinterhalvåret x

Fångst och avlivning av invasiva arter x

Fällfångst x



Jakt på utsatt fågel (fasan, rapphöna, änder) med 

hund x

Jakt på utsatt fågel (fasan, rapphöna, änder) som 

walk-up utan hund x

Fågeljakt med apporterande/markerande hund x

Verksamhet i jordbruket

Betesdrift (nöt, får, häst) på åkermark/naturbete x

Stängsling x

Plöjning x

Stubbearbetning x

Harvning x

Sådd x

Vältning x

Höskörd x

Ensilageskörd x

Tröskning x

Skörd av majs el liknande skyddande fodergröda

x kärn och buffertomrdåde: 

SJV köper upp

x 

intensivjakto

mrådet

Skörd av potatis, rotfrukter, sockerbetor el 

frilandsgrönsaker x

Övrigt 

Naturturism x

Turridning på allmän väg x

Orientering x

Promenad och ridning på  väg x

Bär- och svampplockning x

Tävling och träning på inhägnad bana el. anläggning 

(ange vilka ) x

Nyttjande av elljusspår x

Cykling på mountainbikebana i terrängen x



Scouting x

Friluftsfrämjandets verksamhet x

Rastning av kopplad hund på väg x

Besöksverksamhet på gård x

Fågelskådning i skog och mark x

Camping i skog och mark x
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