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”Jag är på svenskarnas vägnar djupt, djupt bekymrad”

Danmarks strategi ör att eliminera vildsvinen som en riskfaktor ör spridning av afrikansk svinpest (ASF) har
enligt Landbrug & Fødevarers chefskonsulent Jan Dahl i hög grad varit lyckad. Samtidigt uttrycker han oro över
situationen i Sverige.

Jan Dahl arbetar som chefskonsulent vid Landbrug & Fødevarer. Under Viden på tværs gjorde han en lägesrapportering kring risken att få in
afrikansk svinpest i Danmark.
Foto: Skärmavbild från webbinarium

På gränsen mellan Tyskland och Danmark står sedan något år tillbaka ett staket, vars syfte är att hindra vildsvin
från den tyska sidan att ta sig in i Danmark. Parallellt med att staketet sattes upp har myndigheterna arbetat med
avskjutning av den danska vildsvinsstammen.
– I dag har vi enligt Naturstyrelsen ärre än tio frilevande vildsvin kvar. Det är i stort sett så att de har namn på
dem, de känner dem, eftersom de har sett dem via viltövervakningskamera. När majsen nu skördas hoppas vi att vi
får tag på de sista, sa Jan Dahl, när han summerade riskfaktorerna ör att få in afrikansk svinpest i Danmark, under
sitt an örande på Viden på tværs.
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På gränsen mot Tyskland har Danmark upprättat ett staket. Syftet med staketet är att hindra tyska vildsvin från att ta sig in i Danmark. Insatsen
har mött motstånd, bland annat från organisationer som menar att det stör viltlivet i allt ör hög utsträckning. Samtidigt konstateras nu att
syftet med staketet verkar vara väl uppfyllt.
Foto: Morten Damsgaard, Maskinbladet

Eget beteende avgör
Jan Dahls bild är därmed att läget i Danmark, med avseende på risk ör spridning av ASF via vildsvin, i dag är bättre
än situationen i många andra länder. Samtidigt poängterade han att gemensamt ansvar i branschen är en
nödvändighet.
– I dag har vi en bra situation i Danmark, eftersom vi blivit av med nästan alla vildsvin, som är den största
riskfaktorn. Det betyder å andra sidan, att de faktorer som i dag inns kvar, som kan ge oss afrikansk svinpest, är
faktorer som vi själva kan kontrollera, det vill säga det är vårt eget beteende som är avgörande.

Finns tillräckligt många
Ett land som drivit en helt annan vildsvinspolitik än Danmark är Sverige. Svenska Jägare örbundet uppskattade år
2017 den svenska vildsvinsstammen till 200 000 djur, något som Jan Dahl ser allvarligt på:
– Jag är på svenskarnas vägnar djupt, djupt bekymrad. Jag har faktiskt själv varit på vildsvinsjakt i Sverige, och där
inns verkligen tillräckligt många. Och jag tror att även Sverige får besök av personer från områden med afrikansk
svinpest. Jag har diskuterat det hela med svenska veterinärer, även med norska, säger han och fortsätter:
– Kanske är inte sannolikheten ör introduktion genom att någon slänger matavfall i naturen lika stor i Sverige
som i Tyskland och Belgien. Jag tror att Tyskland och Belgien i större utsträckning är genomfartsländer med mer
tra ik från drabbade områden. Men jag är bekymrad på Sveriges vägnar.
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