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BESTRIJDING VAN AFRIKAANSE VARKENSPEST IN DE EU
Een sleutelrol voor jagers

Afrikaanse varkenspest is een verwoestende, besmettelijke en meestal
dodelijke ziekte bij varkens en everzwijnen waarvoor geen vaccin
bestaat.
De ziekte heeft gevolgen voor:

De varkenssector is een van de belangrijkste
economische landbouwsectoren in de EU.

1. Boerderijen en de economie
• het virus doodt dieren;
• het veroorzaakt economische verliezen voor de boeren in

de EU, die nog worden verzwaard door de verstoring van de
internationale handel in dieren en vlees;
• het veroorzaakt economische verliezen voor de jagers.

2. De fauna en de jacht
• als gevolg van de ziekte kunnen everzwijnpopulaties

aanzienlijk krimpen of zelfs verdwijnen;
• de jacht kan beperkt of zelfs verboden worden in bepaalde

De sector is goed voor 8,5 % van de totale
productie van de landbouwindustrie van de
EU, de hoogste productie in vergelijking met
andere vleessectoren.
Varkensvlees is goed voor 50 % van de
totale vleesproductie in de EU.
Van alle vleessoorten die in de EU worden
geproduceerd, is varkensvlees is het meest
uitgevoerde vlees: het vertegenwoordigt
58 % van de totale vleesuitvoer van de EU.

besmette gebieden (met inbegrip van het ophalen van
karkassen en trofeeën).

Jagers kunnen het verschil maken — in goede of in slechte zin: zij
kunnen de verspreiding van de ziekte in de hand werken of tegengaan
Overdracht en verspreiding van de ziekte
Overdracht gebeurt door rechtstreeks contact tussen gezonde varkens
of everzwijnen en besmette (zieke of dode) varkens of everzwijnen.
Hoewel zij niet zelf worden besmet door de ziekte kunnen mensen, en
met name jagers, de verspreiding van de ziekte echter in de hand
werken door:
• contact met geïnfecteerde dieren en karkassen;
• contact met door het virus besmette voorwerpen (zoals kleding,

voertuigen, andere uitrusting);
• het voederen van dieren met vlees of vleesproducten van besmette

dieren (bv. worsten of rauw vlees) of vuilnis dat besmet vlees bevat
(bv. keukenafval, varkensdraf, met inbegrip van slachtafval).

Gezondheid en
Voedselveiligheid

Voor jagers is een belangrijke rol weggelegd
De EU en de nationale autoriteiten van de betrokken landen nemen maatregelen om de ziekte te bestrijden en
uit te roeien, maar betere samenwerking met jagers (en hun organisaties) en boeren (en hun organisaties) is
van essentieel belang.
Jagers houden de gezondheidstoestand van wilde dieren in de gaten en spelen een belangrijke rol in de bescherming
van de gezondheid van dieren, waaronder die van huisdieren.

Als u abnormaal gedrag ziet bij everzwijnen of, wat waarschijnlijker is, als u een dood dier vindt,
moet u ervan uitgaan dat het mogelijk besmet is met Afrikaanse varkenspest (vooral in de
besmette gebieden of in de risicogebieden).
Tijdens uw jachtactiviteiten, met name in risicogebieden, moet u:
▶▶ samenwerken met de bevoegde autoriteit wat betreft het vinden en melden van everzwijnkarkassen;
▶▶ uw uitrusting, kleding, voertuig en trofeeën ter plaatse reinigen en desinfecteren vóór u het
gebied verlaat;
▶▶ de ingewanden van geschoten everzwijnen verwijderen op de daarvoor aangewezen locatie
van het jachtterrein;
▶▶ bijdragen aan de geleidelijke uitdunning van het everzwijnenbestand in de gebieden die
nog niet zijn aangetast door de ziekte, waaronder de gerichte jacht op volwassen of bijna
volwassen wijfjesdieren;
▶▶ everzwijnen niet het gehele jaar door voederen.
* Ga na of de nationale bevoegde autoriteiten specifieke bepalingen hebben vastgesteld.

Welke gebieden zijn bedreigd en welke EU-landen zijn betroffen?

*Animal Disease Notification System (ADNS) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en

Wat doen de EU en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten?
De EU heeft een strategie voor Afrikaanse varkenspest uitgewerkt en een krachtig wettelijk kader
ontwikkeld om de bestrijding en uitroeiing van Afrikaanse varkenspest te ondersteunen. Dit omvat specifieke
regionalisatiemaatregelen die gericht zijn op de controle en de preventie van de verspreiding van de ziekte (om
de ziektevrije gebieden in de EU te beschermen). Hiervoor is onder andere de medewerking van jagers noodzakelijk.
Dit alles is gebaseerd op wetenschappelijke input van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).
De EU-begroting voor de preventie en uitroeiing van de ziekte bedraagt 59,8 miljoen EUR voor de periode 2013-2018.
De EU zorgt voor de coördinatie met de lidstaten en werkt samen met de oostelijke buurlanden.
Voor meer informatie:
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en#description.
Meer over Afrikaanse varkenspest:
http://asf-referencelab.info/asf/en/the-disease
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