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Information til skovdyrkere om risiko for spredning af sygdomme til dyr via madrester 

Kære skovdyrker, 

Fødevarestyrelsen vil gerne oplyse jer om risiko for spredning af sygdomme til dyr via mad og madrester 
samt om tiltag, der kan forebygge spredning.  
 
Mad og madrester kan indeholde smitstoffer, der kan overføre alvorlige, smitsomme dyresygdomme, selv om 
det er sikkert for mennesker at spise maden.  
 
Afrikansk svinepest (ASF) er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer og aldre af svin, herunder 
vildsvin. ASF kan ikke smitte til mennesker. ASF virus er meget modstandsdygtig, og virus kan overleve op til 
9 måneder i forarbejdede fødevarer som f.eks. pølser. Virus kan spredes ved direkte kontakt mellem syge og 
raske svin eller vildsvin, men smitten kan også overføres indirekte, f.eks. hvis svin eller vildsvin æder madre-
ster med afrikansk svinepest. 
 
Sygdommen er spredt over store afstande i EU, hvor mennesker har medbragt inficeret kød, som er blevet 
ædt af svin eller vildsvin. Sygdommen har siden 2014 spredt sig fra Hviderusland til flere EU-lande og findes 
i dag i Belgien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Rumænien, Slovakiet og Italien. Uden 
for EU findes afrikansk svinepest bl.a. i Serbien, Rusland, Hviderusland, Ukraine og Kina. 
 
Hvis skovarbejdere fra lande med ASF medbringer mad fra deres hjemland og bruger det i deres madpakker, 
udgør madrester og emballage fra disse madpakker en særlig stor risiko, hvis de efterlader madrester eller 
madpapir i naturen. 
 
Derfor er det vigtigt, at alle madrester og al emballage indsamles og smides i skraldespande, så det sikres, at 
dyr ikke kan få adgang til det. 
 
Myndighederne har stor fokus på smitterisiko for at undgå indslæbning af alvorlige, smitsomme dyresyg-
domme til Danmark. Hvis afrikansk svinepest kommer til Danmark, vil det få store økonomiske konsekven-
ser for landbruget, for dansk eksport og dermed for samfundsøkonomien.  
 
Fødevarestyrelsen anmoder derfor om, at I orienterer jeres medarbejdere om faren ved at efterlade madre-
ster og madpapir i naturen, gerne ved at benytte nedenstående materiale: 

 Fødevarestyrelsen har udarbejdet en folder om risiko for ASF i mad og madrester. Folderen kan printes 
og udleveres. Den kan også rekvireres gratis ved at skrive til Fødevarestyrelsen, Dyresundhed på mail-
adressen: 14@fvst.dk. 

 Opsætning af skilte. Skiltet kan frit printes og ophænges, fx i medarbejdernes opholdsrum.  

 Opsætning af plakater. Plakaterne kan frit printes og ophænges, fx i medarbejdernes opholdsrum. 
Plakat - Sygdomme standser ikke ved landegrænserne 
Plakat - Beskyt EU mod dyresygdomme 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Fødevarestyrelsen  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Sygdoms-gruppen/ASF%20folder.pdf
mailto:14@fvst.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Sygdoms-gruppen/ASF%20skilt%20til%20rastepladser%20uden%20logoer.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports/poster-diseases-dont-respect-borders_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports/poster-keep-animal-diseases-out-eu_en

