Dessa sjukdomar finns
inte hos svenska grisar:
Afrikansk svinpest
Klassisk svinpest
Brucellos
AD Aujeszkys disease
PPRS Porcine reproductive and respiratory syndrome
PED Porcine epidemic diarrea
TGE Transmissible Gastroenteritis
Vi har dessutom en unikt låg förekomst av
salmonella, nyssjuka och svindysenteri i den
svenska grispopulationen.

Äventyra inte situationen!
SDS hjälper dig att minska riskerna
Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll erbjuder
kostnadsfri rådgivning i samband med import av
lantbruksdjur.
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Vet du vad
”det svenska djurhälsoläget”
innebär?

Svenska djur är
friskare än utländska!

Det svenska
djurhälsoläget är unikt!

Detta är ett påstående som kan vara svårt att ta till

Vårt djurhälsoläge handlar inte om tur, inte heller om

sig eftersom skillnaden i djurhälsa är svår att se vid

fördelar som geografiskt läge eller låg djurdensitet. Det

besök i utländska besättningar. Faktum är att merparten

handlar om ett outtröttligt arbete av såväl myndigheter

av djursjukdomar ger få tydliga symtom, särskilt i en

som branschorganisationer och bönder. Under ett

population eller besättning där en smitta är etablerad.

århundrade har vi systematiskt utrotat flera smittsamma

Sjuklighet kan visa sig i parametrar som abortfrekvens,

sjukdomar hos djur och lagt grunden till det djurhälsoläge

smågrisdödlighet, behandlingsfrekvens, slaktutfall och

vi har idag.

utslagsorsak.
Smitta kan spridas på olika sätt från populationer och
Djurhälsoproblem utomlands hanteras naturligtvis.

länder men handel och förflyttning av levande djur är

I många produktionsformer innebär det en hög

det absolut mest effektiva sättet att sprida smitta. För

antibiotikaförbrukning. Sjuklighet och smittor kan också

att bibehålla det djurhälsoläge vi gemensamt byggt

hanteras med hjälp av vacciner och andra behandlingar

upp måste vi vara mycket restriktiva med import av

som till exempel svanskupering, vilket innebär både

lantbruksdjur till Sverige.

direkta kostnader och ökad arbetsinsats. Det är här som
skillnaderna finns. Skillnader som ger stora ekonomiska
bortfall både på besättningsnivå och på nationell nivå.
Djurhälsa kan mätas objektivt i antibiotikaförbrukning.
Att Sverige har en så låg användning betyder inte att
vi undviker att behandla sjuka djur när det behövs –
det betyder att de är friska! Bättre bevis för den goda
svenska djurhälsan går inte att få.
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