
Sjukdomen förekommer bl.a. i Estland, Lettland, Litauen, Polen,   
Ungern, Slovakien, Tyskland, Rumänien, Bulgarien, Italien, Ryssland, 
Vitryssland, Ukraina och Moldavien och därtill i Kina, många  
sydostasiatiska länder och flera länder i Afrika. 

Från ett infekterat område inom EU 
• Kött eller slaktkroppar av jagade vildsvin, obehandlat skinn eller andra  

jakttroféer av dessa, får ej importeras till Finland 
• Undvik import av svinkött och andra relaterade köttprodukter

Import av kött- och mjölkprodukter från länder utanför EU till Finland är 
förbjuden. 

Livsmedelsverket rekommenderar att inga vildsvinsjaktresor 
görs till områden där afrikansk svinpest förekommer. 

TA INTE HEM EN FÖRÖDANDE
PRESENT FRÅN JAKTTUREN
Afrikansk svinpest (ASF) kan spridas  
till Finland
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Kartan är märkt med 
de administrativa 
områden där ASF- 
infektioner påträffats; 
inom EU-området  
med blått och i länder  
utanför EU med orange.
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ASF-viruset förstörs inte vid låga matlagnings- 
temperaturer och kan därför spridas med bl.a.  
rökta eller lufttorkade köttprodukter.

     Viruset överlever i:
• blod och organ +4 °C 18 mån
• avföring och urin +20 °C cirka 2 veckor, +4 °C i flera månader
• flera månader i kroppen hos och biprodukter från döda svin
• flera månader och ända upp till ett år i svinköttsprodukter som 

inte har värmebehandlats
• flera år i djupfryst kött

Afrikansk svinpest smittar inte till människan och har aldrig påvisats i Finland.

Mer information om afrikansk svinpest: 
www.livsmedelsverket.fi/asf

Mer information om restriktioner för 
privat import och souvenirer: 
www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/
resande/souvenirer/

Om du åker på en jaktresa:

• Tvätta och rengör all utrustning och din bil redan innan du kommer  
tillbaka till Finland. Även bilens underrede och kupén ska rengöras.

• Tvätta kläder i högsta temperatur enligt tvättrådet. Tvätta och rengör  
din egen utrustning, stövlar, skor och jakthundarnas utrustning. 

• Håll de tvättade, torka kläderna, stövlarna och utrustningen  
• i en varm bastu eller i ett torkskåp minst + 60 °C, 60 min  

(Observera brandsäkerheten!) eller
• i en lösning med desinfektionsmedel (t.ex. Virkon S 1 % eller  

hypoklorit 0,5 %). Följ tillverkarens anvisningar. Desinfektionsmedel  
kan köpas bl.a. på apotek eller i lantbruksaffärer.

• Om du har haft med dig hundar på jaktturen ska du tvätta dem  
noggrant med hund-schampo

• Bada bastu efter att du har kommit hem från resan.
• Besök inga svingårdar och delta inte i vildsvinsjakt i Finland innan 48 timmar  

har gått sedan du kom tillbaka till Finland. Undvik under denna tid även att  
hantera viltkadaver och foder för utfodring av vilt, påfyllnad eller besök på  
utfodringsplatsen.

• Följ tvätt och rengöringsinstruktioner även om du jagade annan vilt än  
vildsvin, om resan inriktades på området för förekomst av afrikansk svinpest.

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/resande/souvenirer/

