
Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 
fil” –

 

Ekstern smittebeskyttelse 
Lisbeth Harm Nielsen, Svinefagdyrlæge 
Fødevaresikkerhed, veterinære forhold & risikoanalyse 
Landbrug & Fødevarer 
 

 

DVHS  
2.november 2017 
 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

r 

 

Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Agenda 

Hold Danmark fri for svinepest 
 

• Fra jord til bord 
• Afrikansk svinepest og andre risici lige nu 
• Forhøjet beredskab 
• Sikkerhedsvask 
• Smittebeskyttelse 
• Jægere 
• Hvem har ansvaret? 
• Når 2+2 = 5 
 
 

    Spørg gerne… 



 
 

‘Forøge / Formindske indryk’ for  

Dansk kvalitet system 

DANISH  
Produkt Standard 

DANISH 
Transportstandard 

Global Red Meat 
Standard 

Primær produktionen Transport         Slagtning, opskæring,  
           udbening og salg  



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

Resolved (domestic) 

Resolved (wild) 

Kilde: Oie, World Animal Health Information Database 

2011 - ASF 
 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

Resolved (domestic) Kilde: Oie, World Animal Health Information Database 

2013 – ASF 
 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

Resolved (domestic) Kilde: Oie, World Animal Health Information Database 

2014 – ASF 
 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

Resolved (domestic) 

Continuing (domestic) 
Kilde: Oie, World Animal Health Information Database 

2016 – ASF 
 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  ASF – August 2016 – januar 2017 
 

8.. 

Resolved (domestic) 

Continuing (domestic) 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  ASF – september 2017 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Overlevelse af ASF virus i kød og kødprodukter 

Produkt Tid 

Frosset fersk kød Flere år 

Huder/fedt  1 år 

Røget kød  1 år 

Saltet, tørret kød – parma, serrano mm  1 år 

Kølet fersk kød   5 måneder 

Saltet, fermenteret - salami   4 måneder 

Kilde EFSA 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

r 

 

Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Overlevelse af ASF gødning, urin, blod 

Materiale Tid 

Blod i reagensglas > 8 år 

Blod på overflader 3 - 6 måneder 

Gødning 6 måneder 

Urin 2 måneder 

Kilde EFSA 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 
fil” –

 

Virus – svin er hovedvært 

Kan smitte drøvtyggere, hund, kat, ræv, mink og gnavere –  

disse kan ikke smitte videre 

DK dokumenteret Aujeszky fri siden 1991 

Forekommer i centraleuropa, DE 

Både tam- og vildsvin 

 

Aujeszky syge – Falsk hundegalskab 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Porcint epidemisk diarre  PED 

• Corona virus – rammer kun grise 

 Først påvist i Europa i 1977, en mild form 

 forekommer stadig i central- og Sydeuropa 

• Giver voldsom vandig diarre  

• Vidt udbredt som produktionssygdom i hele Asien og Amerika 

• 50- 100% af spæd og smågrise dør i sobesætninger  de første uger efter smitten er introduceret 

 

 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

r 

 

Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Kan de farlige virus ødelægges 
ved desinfektion ? 

ASF PED 

ASF, PED og Aujeszkyvirus har alle en 
fedtmembran på overfladen – disse virus 
ødelægges let ved desinfektion på rene overflader 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 
fil” –

 

25.308 kvæg- og svinetransporter i 2016 
Estimat:  26.000 Kvæg- og svinetransporter i 2017 
Estimat: 26.800 Kvæg- og svinetransporter i 2018 

8 mio. grise til Tyskland  

5 mio. grise til Polen i 2016  

 

 

6. november 2017 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  Forhøjet beredskab siden 1. november 2016 
16.. 

• Risikoområder og danske besætninger 
 

• De første 7 dage, efter vask og desinfektion 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Højrisikoområder med forhøjet beredskab (sorte områder) 
inkluderer: 
 

• Østpolen (se kort) 
• Østtjekkiet (se kort) 
• Østungarn (se kort) 
• Østslovakiet (se kort) 
• Hviderusland 
• Estland 
• Letland 
• Litauen 
• Ukraine 
• Rusland inklusiv Kaliningradområdet  
• Sardinien (Italien) 
• Moldova 

 

Forhøjet beredskab pr. august 2017 
17.. 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

r 

 

Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Sikkerhedsvask 1. NOVEMBER 2016 
18.. 

 

• En sikkerhedsvask henvender sig kun til biler, der har været i et højrisikoområde, der ikke 

er omfattet af forhøjet beredskab (rødt vaskecertifikat), med henblik på at sikre 

smittebeskyttelsen og samtidig reducere karantænetiden fra 48 til 12 timer 

 

• En sikkerhedsvask er en kombination af en grundig sæbevask og en almindelig vask 

og desinfektion, udført på en DANISH-godkendt rengørings- og desinfektionsplads 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

”Beskær” i værktøjslinjen –

 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  Forhøjet beredskab pr. august 2017 
19.. 

Slovakiet Ungarn 

Tjekkiet 
 

Polen 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

vaskecertifikater 
20.. 

 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  Vaskecertifikat 
21.. 

Behandlet: 29/07-2017, 08:25 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC__6ep4jVAhXGIJoKHR-bCSUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/da/forst%C3%B8rrelsesglas-forst%C3%B8rre-s%C3%B8ge-1374389/&psig=AFQjCNH8sPvwzRv138fYEs92YTdvgFAdMA&ust=1500105667343832


Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

22.. 

VED GPS-FEJL – BEI GPS-FEHLER – IF GPS ERROR - JEŚLI GPS BŁĘDZI 

DANISH Transport 

+45 3339 4053 

Ma-fr: 7:30-15:00 
Og mail vagt aften  
samt søndag 

Transport@seges.dk 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC__6ep4jVAhXGIJoKHR-bCSUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/da/forst%C3%B8rrelsesglas-forst%C3%B8rre-s%C3%B8ge-1374389/&psig=AFQjCNH8sPvwzRv138fYEs92YTdvgFAdMA&ust=1500105667343832


Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  Tjekvogn-app 
23.. 

Appen ”TjekVogn” er gratis og findes  
til iOS, Android og Windows. 
 
Download den i App Store, Google 
Play Store eller Windows Apps. 
 
App’en viser samme indhold som 
www.tjekvogn.dk. 
 
Har du ikke en smartphone, kan du sende 
en SMS med køretøjets reg.nr. til 51291070. 
Du vil kort efter modtage en SMS med  
oplysninger om køretøjets seneste vask. 
 

http://www.tjekvogn.dk/


Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

.. 

Registreringsnummer 
License plate no. 
Kennzeichennummer 
Numer rejestracyjny 

TjekVogn.dk 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC__6ep4jVAhXGIJoKHR-bCSUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/da/forst%C3%B8rrelsesglas-forst%C3%B8rre-s%C3%B8ge-1374389/&psig=AFQjCNH8sPvwzRv138fYEs92YTdvgFAdMA&ust=1500105667343832


Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

Næste mulige læssetid for eksport 
 

Næste mulige læssetid for indenrigs 
transport 

Grønt certifikat kan tidligst udstedes 
 

TjekVogn.dk 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC__6ep4jVAhXGIJoKHR-bCSUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/da/forst%C3%B8rrelsesglas-forst%C3%B8rre-s%C3%B8ge-1374389/&psig=AFQjCNH8sPvwzRv138fYEs92YTdvgFAdMA&ust=1500105667343832


Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  Smittebeskyttelse 

https://vimeo.com/234487082 

https://vimeo.com/234487082
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 

• Parkerer lastbilen væk fra besætningen 

• Download Appen TjekVogn 

• Kontrol af vaskecertifikat på App`en 

• Kontrol af om lastrummet er rent 

• Overhold SPF-reglerne 

 

Hjælp jeres producenter 
27... 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Efter kontakt med ‘risici’  
28... 

Hav en plan som alle i besætningen kender… 
 

• Bad  
• Vask tøj ved 60°C 

 
• Karantæne af personale 

 
• INTET mad fra udlandet i besætningen 

 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

• Kontrakter 
 

• Film 
 

• Landbrugsskoler 
 

• …og møder med jer! 

Øvrige tiltag 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Indførsel af animalske produkter fra andre EU-lande, FVST 
 

ESTLAND, LETLAND, LITAUEN 
P.t. fraråder Fødevarestyrelsen, at private indfører eller modtager animalske fødevarer, som kan 
stamme fra svin eller klovbærende vildt (vildsvin), fra Baltikum som følge af udbrud af Afrikansk 
Svinepest i Litauen.  
 

POLEN 
P.t. fraråder Fødevarestyrelsen, at private indfører eller modtager animalske fødevarer, som kan 
stamme fra svin eller klovbærende vildt (vildsvin), fra Polen som følge af udbrud af Afrikansk 
Svinepest i Polen.  
 
 

ITALIEN - SARDINIEN 
Fødevarestyrelsen fraråder, at private indfører eller modtager animalske fødevarer, som kan 
stamme fra svin eller klovbærende vildt (vildsvin), fra Sardinien, Italien som følge af Afrikansk 
Svinepest på Sardinien.  
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Risiko – hvem har ansvaret ? 

Risiko Svine-
producent 

30% udenlandsk 
arbejdskraft 

Østeuropa  

Eksport 13 mio. grise 

Billigste og mindst motiverede 
transportører fra udlandet 

Jagt i udlandet 
blandt svinefolk 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Vejledning ved ankomst fra udland - 
tillægskontrakt 

1. Kør direkte hjem 
• Gå i bad 
• Vask tøjet ved 60 grader, fodtøj vaskes og desinficeres 
• Sko forbliver i privatboligen 
 

2. Hold minimum 24 timers karantæne fra du er kommet hjem 
inden du går i stalden 
• I stedet udføres forefaldende arbejde udendørs 

 
3. Ingen madvarer fra udlandet 

 
4. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning 

 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Jægere 
• Jagtbytte/trofæer må IKKE medbringes i besætningsområdet 

 

 



 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Jæger 

Blot én dråbe blod med smitsom dyresygdom som svinepest, 
mund- og klovsyge eller andet, vil lamme dansk landbrug. 

 

Eksporten vil gå i stå, slagterier vil lukke og mange miste 
arbejde 

 
Følg tre råd - og risikoen for smitte minimeres 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Jæger og dyrlæge 
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indryk’ for at skifte mellem 

r 

 

Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Jæger og svineproducent 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 
fil” –

 

• Vildsvin kun tilladt under hegn 
Nedskydnings påbud 
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Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Konklusion: smittebeskyttelse er alles ansvar ! 
  

• Alle i værdikæden skal forstå risici og konsekvenser 

• Besætningen og besøgende 

• Praktiserende dyrlæger og konsulenter 

• Transportører, herunder chauffører 

• SPF , DANISH Transportstandard og DANISH Produktstandard  

• Forebygger introduktion af afrikansk svinepest, klassisk svinepest, MKS, PED, 
Aujeszky, PRRS, Salmonella mm 

• 2 + 2 = 5 
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indryk’ for at skifte mellem 

r 

 

Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

Udfordringer og opfordringer 

• Chaufførernes adfærd 

• Førerhuset 

• Kan vi gøre mere? 

• Kom gerne med gode ideer 

 

 

Tak for jeres indsats! 



Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

Vælg et passende layout fra “drop ned” 

 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

  

 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 
fil” –

 

Læse mere + Kontakt på 
dts.svineproduktion.dk  
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