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Danmark stänger gränsen i söder

överklaganden och eventuella invänd-
ningar från EU-kommissionen att han-
teras i efterhand. Någon gång i maj ska 
hägnet stå klart.

– Det är konstigt att när vi har hägn 
som går utmed motorvägarna är det 
ingen som protesterar. Men när hägnet 
går på tvären är det plötsligt en annan 
sak, säger Mogens Dall.

”Stor utmaning att förklara”
Grispriserna har av olika orsaker rasat 
till nivåer som gör att de flesta uppföda-
re i år kommer att gå med förlust. Med 
svinpest ovanpå det spekuleras i en 
betalning på nedåt 10 svenska kronor 
vilket ingen klarar. Dessutom har Dan-
mark i dagsläget en export på 13–14 
miljoner smågrisar som blir svåra att få 
avsättning för.

– Många danskar förstår inte varför 
detta måste göras. Allt färre har en re-
lation till lantbruket och det är en stor 
utmaning att förklara sambandet.

Mogens Dall är själv jägare men 
har än så länge sluppit jaga på de egna 
markerna. De närmaste vildsvinen som 
rapporterats befann sig cirka 5 kilome-
ter från hans gård.

– Det finns ingen heltäckande försäk-
ring men med hjälp av hägnet kan vi 
reglera vildsvinen till ett absolut mini-
mum. Då har vi en större chans att klara 
oss, säger Mogens Dall.
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HERNING, DANMARK
Om olyckan skulle vara framme 
finns det en noggrant utarbetad 
handlingsplan för hur Danmark 
skulle hantera ett utbrott av 
afrikansk svinpest.

Ingen vill riktigt tän-
ka tanken men den 
dramatisering som 
gjordes under Svine- 
kongressen i Herning 
kring ett fiktivt utbrott 
av afrikansk svinpest 
på en dansk grisgård 
ger ändå viss förståelse 
för vilka förberedelser 
som näringen och det danska samhäl-
let har vidtagit för att möta hotet.

Stoppar alla transporter
Det finns färdiga listor på exakt vilka 
100 personer inom olika organisatio-
ner, företag och statsförvaltning som 
ska kontaktas i en telefonkedja. Ett 
eventuellt utbrott skulle kosta Dan-
mark mångmiljardbelopp och ska med 

alla medel begränsas så mycket det ba-
ra går.

Ett första analyssvar dröjer cirka 2 
timmar. Om sjukdomen konstateras 
kommer alla gristransporter i landet 
att stoppas under 1–2 dygn medan 
det utreds vilka andra gårdar som den 
smittade besättningen har haft kontakt 
med. Alla grisar på gården avlivas så 
fort det är möjligt.

Exporten upphör
En skyddszon på ungefär 3 kilometer 
med in- och utpasseringar upprättas i 

området runt gården samt en övervak-
ningszon på 10 kilometer inom vilken 
inga grisar får transporteras under 
30–40 dagar.

Den danska exporten av griskött 
förväntas upphöra i uppemot 4–6 må-
nader och redan exporterat kött kan 
behöva återtas. 

Slakterierna kommer inte att kunna 
frysa in allt kött. Även friska besätt-
ningar lär få avlivas.

Inom 1–2 månader räknar experti-
sen med ytterligare 6–9 smittade går-
dar under förutsättning att Danmark 
inte har fått in fler vildsvin. Då kan 
skadorna bli betydligt värre.

”Värsta jag varit med om”
Veterinären Søren S Thilsted har med-
verkat vid avlivning av tre besättningar 
i Östeuropa sedan de drabbats av svin-
pest. Den största var på 26 000 grisar.

– Det är det värsta jag varit med om 
både professionellt och som människa. 
Vi ska göra allt vi kan för att det inte 
ska hända i Danmark, säger Søren S 
Thilsted.
Göran Berglund

FAKTA: Svinpest drabbar  
alla typer av grisar

■■ Afrikansk svinpest är en virussjuk-
dom som drabbar alla typer av grisar, 
även vildsvin. Det finns inget verk-
samt vaccin. Människor kan sprida 
smittan men kan inte få sjukdomen.

■■ Sjukdomen karaktäriseras av hög 
feber, ostadiga ben, tårar, förstopp-
ning som övergår i våldsam diarré 
och blödningar ur kroppsöppningar. 
Förloppet tar 5–10 dagar.

■■ Viruset kan överleva i upp till 9 må-
nader i till exempel levande djur, ka-
daver och köttprodukter. Upphettning 
till 70 grader i minst 30 minuter krävs 
för att döda viruset.

■■ Grisar som överlever sjukdomen 
blir immuna och måste därför också 
avlivas.

■■ Grisens sjukdomssymtom är:

Det sju mil långa stängslet ska hålla vildsvinen borta

Hägnet blir 
150 centimeter

högt och går 
50 centimeter
 ned i marken. 

Cirka 
80 markägare 
berörs och de 
får antingen 

engångsersättning 
eller ingår 

arrendeavtal.

Det finns 
17 bilvägar över 

gränsen som måste 
hållas öppna. 

Dessa utrustas med 
doftstenar och 

viltkameror.

Är beredda om svinpesten kommer

Søren  
S Thilsted

Under Svinekongressen 2018 spelades 
det upp en dramatisering av hur det 
skulle kunna te sig om Danmark drab-
bades av afrikansk svinpest.

Blödningar i huden, 
på öron, buk och ben.

Nedsatt allmäntillstånd.Minskad 
aptit.

Problem med 
luftvägarna.

Diarré.
Kräkningar.

Inre blödningar.
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Så ser svensk 
beredskap ut


