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 Inga vildsvin 
Ingen fri vildsvinspopulation 
i Danmark. Ifall vildsvin flyr 
sker omedelbar utrotning

Desinfektion och kontroll 
Alla fordon som transporterar levande 
klövdjur desinficeras och kontrolleras vid 
gränsen till Danmark

Vildsvinsstängsel 
Stängsel vid den enda fysiska 
gränsen (ca 70 km). Danmark 
är omgivet av hav

Ytterligare åtgärder 
• Certifierade gårdar 
• Godkänt foder 
• Medvetenhet 
• Veterinärsamarbete 
• Spårbarhet från gård till gaffel 
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Veterinärsamarbete
Danmark exporterar ca 90 procent av den danska grisproduktionen till mer än 130 
länder. De danska myndigheterna, jordbrukarna och slakterierna har en hög 
medvetenhet om djurhälsa och samarbetar för att förhindra införande av exotiska 
sjukdomar till Danmark. 
Det finns en lång tradition av samarbete mellan Födevarestyrelsen 
(Livsmedelsverket), jordbruksindustrin och forskningsinstitutionerna i Danmark 
om biosäkerhet, spårbarhet och förbyggande av sjukdomar. Detta innefattar möten 
mellan branschen och myndigheterna om förebyggande åtgärder och anpassning 
av beredskaps- och handlingsplaner, inklusive utveckling av gemensamma 
rekommendationer till jordbrukare och andra intressenter.

Särskilda danska 
förebyggande åtgärder 
A wild boar fence – on 2 meters of which 0.5 meter is Ett 
vildsvinsstängsel på 2 meter – varav 0,5 meter är placerat 
under jord – har satts upp längs Danmarks enda fysiska 
gräns (70 km) för att förhindra att vildsvin kommer in. 
Det finns ingen permanent vildsvinspopulation i 
Danmark, så den allmänna effekten av ett stängsel och 
effektiva jaktinsatser är en bra kombination. 

I DANISH Transportstandard sammanfattas kraven 
på rengöring och desinfektion av alla fordon som 
transporterar levande klövdjur till Danmark för att 
förhindra införande av djursjukdomar

Spårbarhet från gård till gaffel 
Danska exportslakterier slaktar endast grisar med danskt ursprung. Slakterierna är 
tredjepartscertifierade enligt Global Red Meat Standard (GRMS) och säkerställer 
fullständig spårbarhet. Standarden innehåller krav på djuromsorg, kvalitet, 

livsmedelssäkerhet och avfallshantering. 

Certifierade gårdar 
Alla grisar som slaktas för export kommer från gårdar som är certifierade i enlighet 
med DANISH produktstandard. Detta innefattar biosäkerhet och djurhälsokontroller. 
Grisarna är födda och uppfödda i Danmark. Produktionen är certifierad av tredje 
part. Alla grisar i Danmark är registrerade i en central databas (CHR) som drivs av 
myndigheterna. 

Godkänt foder 
Foder måste köpas från foderföretag som är godkända av DANISH Produktstandard och 
som finns med på en godkänd lista. Utfodring med matavfall är inte tillåtet i Danmark. 

Medvetenhet 
Dansk veterinär- och livsmedelsadministration och jordbruksindustrin samarbetar 
om intensiva informationskampanjer om förebyggande åtgärder mot ASF - afrikansk 
svinpest för allmänheten, resenärer till Danmark, personal som arbetar på gårdar 
och slakterier och till jägare, inklusive affischer på tavlor och vid viloplatser längs 
motorvägar.

Läs mer
www.pigresearchcentre.dk

www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalHealth/Animal%20diseases/Pages/African_swine_fever.aspx

www.ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20180919_pres_asf_dan.pdf

Danska förebyggande åtgärder 
mot ASF –Afrikansk svinpest
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