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PRISFALL
Priset på belgiskt griskött har under  
de senaste åren hela tiden legat under 
det tyska. När den afrikanska svinpesten 
upptäcktes i augusti år 2018 sjönk priset 
20 procent – från 1,40 till 1,12 euro  
per kg.  

Tack vare de regionala reglerna, 
som tillåter EU-export av griskött från 
icke-drabbade regioner, kunde både 
Belgien och Tyskland fortsätta exporten 
inom EU. Köttet från de smittade regio-
nerna får dock bara säljas inom landet. 

STOPPAD EXPORT
Kina kämpar sedan år 2018 med att 
begränsa ASF bland tamgrisar och har 
därför ökat importen. Mellan januari och 
juni förra året gick en tredjedel av Tysk-
lands fläskköttexport till Kina, Japan och 
Sydkorea. Importen avbröts dock direkt 
när smittan konstaterades. Exporten 
till Asien har haft ett särskilt högt värde 
eftersom länderna importerar till exempel 
grisfötter och grisknorrar, som europeiska 
konsumenter köper mindre av.

Som konsekvens av exportstoppet 
mättades marknaden och priserna pres-
sades. Från att i somras ha legat på över 
1,70 euro per kg föll det tyska priset på 

fläskkött 14 procent – från 1,47 euro per 
kg i augusti till 1,27 euro i september.  
Detta har i sin tur påverkat hela EU. 
Statistik från EU-kommissionen visar 
att det genomsnittliga priset på fläskkött 
inom unionen i december sjunkit över 
30 procent, jämfört med samma månad 
året innan.

FRÅN POLEN
I mitten av december hade 324 vild-
svin konstaterats smittade av afrikansk 
svinpest i Tyskland. Den drabbade 
regionen Brandenburg gränsar till Polen, 
där 4 066 fall registrerades förra året. 
För att få bukt med viruset pågår nu ett 
gigantiskt stängselbygge mellan Polen 
och Tyskland.

”Vi förmodar att viruset spridit sig från 
Polen där smittan härjat ett tag”, berättar 
Professor Franz J. Conraths på det tyska 
Friedrich Löffler Institutet, som ansvarar 
för att ta fram bekämpningsstrategier vid 
smittsamma djursjukdomsutbrott.

30 MIL STÄNGSEL
Viltstängslet längs den polska gränsen 
från Östersjön i norr till Sachsen i söder 
kommer att bli 30 mil långt. Till skillnad 
från de mobila stängslen i kärnområdet, 

Afrikansk svinpest pressar 
europeiska grisuppfödare

Förekomsten av afrikansk svinpest 
kryper allt närmare och har satt hård 
press på grisproducenter i Baltikum 
och Polen och även lokalt i Tyskland 
och Belgien. Effekter på marknaden 
har drabbat producenter i hela EU. Nu 
pågår intensivt arbete för at isolera 
och på sikt utrota smittan. Vildsvin 
spelar en väsentlig roll i spridningen.

Av Elisabeth Forslund

D
et första tyska fallet av 
afrikansk svinpest (ASF) 
konstaterades hos ett 
dött vildsvin i regionen 
Brandenburg i Tyskland 

i början av september förra året. Kina, 
Japan och Sydkorea ställde omedelbart 
in importen och kilopriset på fläskkött 
föll. Belgien drabbades av viruset 
för två år sedan. Nu har landet varit 
virusfritt i mer än ett år och med EU:s 
godkännande kan de nu återuppta 
exporten.

Afrikansk svinpest
Afrikansk svinpest är en virussjukdom utan 
godkänt vaccin, som angriper vildsvin och grisar. 
Människor smittas inte. Hög feber, blödningar i 
inre organ och bakom öronen är några symtom. 
Djuren avlider efter två till tio dagar. Viruset kan 
överleva i köttprodukter som korv och skinka. Kon-
taminerade matrester som slängs i naturen kan 
sprida smittan vidare. Om en uppfödare misstän-
ker att ett djur drabbats måste veterinär tillkallas 
omgående. Grovfoder från områden drabbade av 
afrikansk svinpest bör undvikas. 

Exportstopp till Asien, överfulla slakterier och sjunkande priser pressar tyska 
grisproducenter. Foto Boerenbond.de (belgisk lantbrukarorganisation)
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som förflyttas när nya fall upptäcks, är 
gränsstängslet permanent. Stängslet grävs 
ner 50 centimeter och är en och en halv 
meter högt. I preventivt syfte agerade 
Danmark på samma sätt förra året. 
Längs med den dansk-tyska gränsen från 
Östersjön i öst till Nordsjön i väst står nu 
ett sju mil långt viltstängsel.

TYDLIGA ÅTGÄRDER
EU:s gemensamma föreskrifter fastslår 
att det ska upprättas skyddszoner när en 
smittsam sjukdom utbryter. Hittas ett 
smittat vildsvin upprättas ett kärn-
område med en radie på tre kilometer, 
som avgränsas av ett elektriskt mobilt 
viltstängsel. Runt kärnan definieras sedan 
ett hotat område med en radie på 20 till 
25 kilometer, som sedan omges av en 
skyddande zon.

För att inte skrämma iväg vildsvinen är 
jakt förbjuden i kärnområdet. Med stöd 
i forskningen rekommenderar Friedrich 
Löffler Institutet att 70 procent av vildsvi-
nen i det hotande området bör avlivas för 
att förhindra smittspridning. I det tyska 
kärnområdet finns i dagsläget runt 4 000 
tamgrisar på 15 olika gårdar. I det hotade 
området finns ytterligare 180 gårdar.

INGA SMITTADE TAMGRISAR
Veterinärer har utfört stickprover på 
tamgrisarna och ingen smitta har ännu 
bekräftats. På gårdarna råder strikta 
hygienregler. Däck desinficeras och 
folk som kommer utifrån för att arbeta 
måste duscha, byta kläder och skor. 
Kärnområdets invånare får köra in och 
ut, men annars får enbart veterinärer eller 

personal som övervakar området komma 
in. Det är inte tillåtet att röra sig fritt i 
skog och mark.

Henrik Wendorff, ordförande i den 
regionala lantbruksorganisationen LBV 
i Brandenburg, suckar i telefon. Det 
har varit ett svårt år med torka i våras, 
Covid-19 och afrikansk svinpest.

”Gårdarna har försetts med perma-
nenta stängsel, som i sin tur skyddas av 
elstängsel. Inga vildsvin får komma in på 
gården eller där foder förvaras.”

SKÖRDEFÖRBUD
Det råder skördeförbud i området, vilket 
innebär att ungefär 40 procent av årets 
majs- och solrosskörd går förlorad. För 
bönderna i trakten har skördebortfallet 
fått ekonomiska konsekvenser, som 
regionen Brandenburg kompenserar. Allt 
markarbete kräver nu ett särskilt tillstånd 
från de lokala myndigheterna, som måste 
förnyas varje vecka. Istället för att skörda 
har många hjälpt till att bygga stängsel 
och leta efter döda vildsvin.

Det pågår ett febrilt arbete för att upp-
täcka och forsla bort kadaver ur skogen 
eftersom viruset lever kvar i avlidna djur. 
Regionen använder helikoptrar och drö-
nare med värmekameror, som normalt 
används för att leta efter människor.

KAMP FÖR ÖVERLEVNAD
”Lantbrukarnas lokalkännedom är viktig 
för att upptäcka vildsvinskadaver. Varje 
håla måste genomsökas. Den som hittar 
ett dött djur får en ersättning, som görs 
upp internt”, berättar Henrik Wendorff.

Som ordförande för den regionala 

Vildsvin tros ha spridit smittan från Polen till Tyskland. Foto: Elisabeth Forslund

I november hade afrikansk svinpest konstaterats i fjorton europeiska 
länder. Nu byggs ett 30 mil långt viltstängsel mellan Tyskland och 
Polen. Blå prickar visar var vildsvin med afrikansk svinpest hittats. 
Röda prickar visar utbrott bland grisar. 
Grafik/Foto: Friedrich Löffler Institut (FLI), Tyskland

lantbruksorganisationen vill Henrik 
Wendorff bidra med praktisk kunskap 
och informera befolkningen, så att de 
fortsätter köpa fläskkött. Till sist gäller 
det att kämpa för att traktens gris-
uppfödare ska överleva.

”Det gäller att det inte utbryter panik. 
Alla tamgrisar är ju friska och kött kan 
konsumeras som vanligt. Grisupp-
födarna behöver ekonomiskt stöd från 
regionen, men stängselbygget har redan 
kostat mycket. Ekonomiskt stöd över 
regiongränserna är en nödvändighet”, 
fortsätter han.

INTE BARA PEST…
Jörg Brüggemann, rådgivare åt gris-
uppfödare i regionerna Mecklenburg- 

”Lantbrukarnas lokalkännedom är viktig för att 
upptäcka vildsvinskadaver.  Den som hittar ett 
dött djur får en ersättning, som görs upp internt”, 
berättar Henrik Wendorff, ordförande i den r 
egionala lantbruksorganisationen LBV.  

»
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Vorpommern och Brandenburg, 
beteck nar läget som väldigt dramatiskt. 
Den afrikanska svinpesten är bara en av 
anledningarna. Under våren, sommaren 
och hösten har Covid-19 utbrutit på 
slakterier i Tyskland. Många bemannings-
anställda från Östeuropa, som arbetar 
på slakterierna bor trångt, vilket gjort att 
smittan spridits snabbare. På vissa håll 
har personalbristen till följd av Covid-19 
tvingat slakterierna att stänga helt.

”Krisen på slakterierna gör att djuren 
får stå längre i stallen och blir för stora. 
Efterfrågan på fläskkött har avtagit 
betydligt och priset rasat”, säger Jörg 
Brüggemann.

OSÄKER MARKNAD
Producenterna tvingas nu dra ner sin 
produktion. Osäkerheten kring hur 
marknaden kommer att se ut i vår är stor.

”Många verksamheter håller på att 
gå under”, fortsätter Jörg Brüggemann. 
”De senaste veckornas utveckling med 
prisfall och överfulla slakterier gör att 
en del producenter överväger att sluta 
helt. Ingen vill avliva sina djur, men det 
måste komma en politisk lösning snart. 
Nu i januari skärps den tyska djurskydds-
lagen för grisuppfödare, vilket pressar 
producenterna ytterligare.”

LÅNG EFTERVERKAN
LBV:s ordförande Henrik Wendorff 
fruktar att regionen måste handskas med 
konsekvenserna av utbrottet under en 
lång tid framöver.

”Grisuppfödare i Brandenburg får sälja 
köttet på den tyska marknaden, men har 
svårt att få det sålt. Vi räknar med att 
uppfödarna gör en förlust på omkring 

25 Euro per djur. Smittan för med sig 
högre kostnader för veterinärer och tran s-
porter. Bara ett slakteri tar emot djur från 
området där smittan upptäcktes. Vi för 
samtal med regionen och regeringen och 
hoppas förhandla fram ett långsiktigt stöd 
åt uppfödarna.”

Afrikansk svinpest finns främst östra 
Europa i sammanlagt fjorton länder. När 
smittan bröt ut i Tyskland var en dele-
gation med företrädare från Belgien och 
Tjeckien snabbt på plats för att dela med 
sig av sina erfarenheter. Båda länderna 
har lyckats begränsa och helt utrota 
virusets spridning. Bland annat har 
stängsel varit effektiva för att förhindra 
att vildsvin rör sig till nya områden.

ISOLERAT UTBROTT
Veterinären Philipp Houdart är chef på 
krisenheten på den belgiska myndigheten 
FASFC som ansvarar för att säkerställa 
smittfria livsmedel och därmed även 
ansvarade för att skydda tamgrisar från 
att bli smittade. Han bekräftar att Belgien 
är ASF-fritt och att tamgrisar aldrig 
smittades. 

”I mars förra året hittades virus i ben-
rester, men hela kadaver har inte hittats 
sedan augusti år 2019. Sammanlagt 
bekräftades 833 fall.”

Ännu är det oklart hur sjukdomen 
kunde spridas till Belgien. Philipp Hou-
d art har flera hypoteser och är säker på att 
människan haft ett finger med i spelet.

”Det är helt uteslutet att ett smittat 
vildsvin skulle vandra hit från östra 
Europa. Istället kan viruset ha kommit 
med fläskkött som slängts längs med 
motorvägen. Eller har jägare turistat, varit 
oförsiktiga och inte rengjort sin utrust-
ning. Det finns också en internationell 
militäranläggning i närheten. Kanske har 
någon tagit med sig smittan dit?”

TRE ÅTGÄRDER
Tre saker har varit särskilt viktiga för att 
få stopp på viruset i Belgien: identifiera 
nya fall, isolera marken där döda djur 
hittats och avlägsna smittade kadaver.

”Det var viktigt att identifiera nya fall 
snabbt och hägna in området. Även om 
vägar och byar kan vara svåra att avgränsa, 
bör stängslen bara ha några få passager. 
Viruset är smittsamt – nästan alla djur 
som insjuknat dör. Jakt kan inledas när 
en stor del av populationen dött, men 

i inledningsskedet är det viktigt att inte 
störa djuren så att de inte sprider smittan.”

AVLIVADE TAMGRISAR
Till skillnad från Tyskland valde Belgien 
att avliva alla tamgrisar i kärnområdet 
utan att ASF konstaterats hos någon 
uppfödare, sammanlagt fick 5 000 grisar 
slaktas. Om det var nödvändigt har 
Philipp Houdart inget svar på.

”Uppfödarna var inte glada när deras 
djur behövde tvångsslaktas, men ur 
ekonomisk synvinkel var det riktigt. 
Köttet från kärnområdet kunde bara 
säljas lokalt och det var svårt att mark-
nadsföra det. De drabbade gårdarna får 
ekonomiskt stöd från regionen eftersom 
de fortfarande inte kunnat återgå till 
grisproduktion.”

OBLIGATORISK PROVTAGNING
Sedan utbrottet i Belgien för två år sedan 
måste alla grisproducenter skicka in ett 
prov för laboratorieanalys, när en gris 
uppvisar sjukdomssymtom. Analysen 
bekostas av FASFC och programmet 
kostar flera hundratusen euro om året. 
Syftet med analyserna är att snabbt 
kunna upptäcka smitta bland tamgrisar 
och begränsa den.

Nu har både EU-kommissionen och 
Världorganisationen för djurhälsa (OIE 
World Organisation for Animal Health) 
utropat Belgien som fritt från afrikansk 
svinpest. Landet kommer att fortsätta 
sina tester, men optimismen stiger bland 
producenterna, som hoppas på stigande 
priser under första kvartalet i år. f

”Det måste vara den mänskliga faktorn 
som ligger bakom spridningen av afri-
kansk svinpest i Belgien”, säger veterinär 
Philipp Houdart, krissamordnare på den 
belgiska myndigheten FASFC.

För att förhindra att mänskor slänger matrester har skyltar 
satts upp på rastplatser i Sverige. Viruset kan finnas i chark varor 
som korv och salami. Foto Carl Johansson, Jordbruksverket


