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De everzwijnenpopulatie reduceren en stabiliseren. Dat is een van de maatregelen die Europa voorstelt ter 
preventie van de Afrikaanse varkenspest, die ondertussen al aan de poorten van Polen en Duitsland staat. 

De Europese Commissie vroeg in 
december 2017 aan wetenschap-
pers van het EFSA (de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid) 
om een rapport te schrijven over de 
Afrikaanse varkenspest bij everzwij-
nen, en hoe deze in te dammen.  

Het eindrapport, sinds kort voor 
iedereen beschikbaar, komt met 
enkele opvallende adviezen en 
waarnemingen, waaronder de vast-
stelling dat het onmogelijk is om 
te bepalen hoe laag de populatie-
dichtheid moet zijn wanneer je niet 
wil dat de Afrikaanse varkenspest 
zich verder kan verspreiden.

Waarom? Omdat waarschijnlijk 
bij de verspreiding niet alleen de 
dichtheid van de populatie een rol 
speelt, maar evengoed factoren 

zoals de sociale structuur van de 
rottes en het al dan niet in contact 
komen met besmette kadavers. 
Veldobservaties tonen alvast dat 
ook in gebieden met een zeer lage 
densiteit aan everzwijnen de Afri-
kaanse varkenspest voorkomt. 

Wat stellen de experts dan voor? 
Ten eerste: de everzwijnenpopulatie 
reduceren en stabiliseren nog vóór 
de Afrikaanse varkenspest uit-
breekt. Samen met het verkleinen 
van de groep verkleint automatisch 
de kans dat de zwijnenpopulatie in 
contact komt met het virus. En als 
de ziekte dan toch uitbreekt (geluk-
kig ongevaarlijk voor de mens), dan 
is een groot deel van het uitdun-
ningswerk reeds gedaan. 

Indien toch een besmettingshaard 
ontstaat, is het het doel om de 
verspreiding van de ziekte zo snel 
mogelijk tegen te gaan. EFSA advi-
seert in dat geval om de populatie 
gedurende korte tijd volledig met 
rust te laten: door een jachtverbod 
op alle soorten in te voeren en door 
gewassen op het veld te laten staan 
om voedsel en dekking te bieden 
zodat de everzwijnen ter plaatse 
blijven. In de zone rond de besmet-
tingshaard (waar de ziekte nog niet 
voorkomt) moet in dat geval werk 
gemaakt worden van een drasti-
sche populatiereductie.

De aandacht van Europa voor de 
problematiek is zeker niet mis-
plaatst, gezien de ziekte zich steeds 
verder verspreidt. In juli van dit jaar 
nog braken nieuwe besmettings-
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haarden uit in Roemenië, alsook in Oekraïne en Mol-
davië. Wanneer de ziektedruk afneemt, kan een actief 
populatiebeheer terug overwogen worden.

EFSA pleit er ook voor om het bijvoederen van ever-
zwijnen te verbieden, in tegenstelling tot aankorrelen. 

Daarnaast benadrukt de EFSA het belang van passieve 
monitoring. Het systematisch melden en laten analy-
seren van kadavers van everzwijnen is een efficiënte 
methode gebleken om de ziekte in een vroeg stadium 
te detecteren. Dit is extreem belangrijk om de versprei-
ding ervan tegen te gaan voor het te laat is.

EFSA-rapport onder de loep:  
drie opmerkelijke vaststellingen
EFSA onderzocht de efficiëntie van verschillende 
methodes en technieken om de populatie van ever-
zwijnen te laten dalen. De onderzoekers gingen 
daarbij zeer breed: afschot, intensieve drijfjachten 
met honden, afschot vanuit helikopters, gebruik 
van vallen, geboortebeperking en zelfs het gebruik 
van gif komen aan bod in het rapport. Voor de 
meer extreme technieken, zoals afschot vanuit 
helikopters en het gebruik van gif, komt de meeste 
informatie uit werelddelen waar het everzwijn als 
invasieve exoot wordt beschouwd (bijvoorbeeld 
Noord-Amerika en Oceanië). Uiteraard zijn niet 
al deze technieken zomaar te verantwoorden! 
Onder andere dierenwelzijn en selectiviteit van de 
maatregel zijn zaken die in acht moeten worden 
genomen.

Wat recreatieve jacht betreft concludeert EFSA dat 
dit effectief kan zijn om AVP-vrije populaties op een 
stabiel niveau te behouden, op voorwaarde dat de 
everzwijnen niet worden bijgevoederd (aankorrelen 
is wel mogelijk) en dat de focus van het afschot niet 
op grote keilers komt te liggen. Het gemiddelde 
afschot dat nodig zou zijn om de populaties op 
stabiel niveau te houden werd door hen geschat 
op 67 % van de populatie. Uiteraard zal het exacte 
percentage verschillen van regio tot regio.

Enkele landen zijn bezig met de constructie van 
een afrastering, om de verspreiding van de Afri-
kaanse Varkenspest te beperken. Polen constru-
eert een raster van 1.236 km langs de grens met 
Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. De totale kost 
wordt geschat op 57 miljoen euro. Denemarken 
bouwt een raster van 70 km lang op de grens met 
Duitsland. Of deze grootschalige rasters effectief 
helpen om de verspreiding van de Afrikaanse 
varkenspest tegen te gaan, zal nog moeten blijken. 
Afrastering op lokaal niveau kan een efficiënte 
maatregel zijn om schade aan de beschermde ge-
wassen te voorkomen. Het is echter niet bekend in 
welke mate verschillende types rasters daarbij ook 
de verspreiding van AVP zullen voorkomen. Na-
tuurlijke barrières zoals rivieren kunnen de versprei-
ding vertragen, maar houden ze over het algemeen 
gesproken niet tegen.

UKRAINE

ITALY

POLAND

GERMANY

ROMANIA

BELARUS

BULGARIA

GREECE

AUSTRIA HUNGARY

LATVIA

LITHUANIA

CROATIA

SLOVAKIA

ESTONIA

CZECH REPUBLIC

REPUBLIC OF SERBIA

BELGIUM

A
LB

A
N

IA

SWITZERLAND

NET
HER

LA
NDS

SLOVENIA

DENMARK

BOSNIA AND HERZEGOVINA

REPUBLIC OF 
MOLDOVA

THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA 

REPUBLIC OF MONTENEGRO

LUXEMBOURG

LIECHTENSTEIN

SAN MARINO
MONACO

HOLY SEE VATICAN CITY STATE

Dolj
Olt

Cluj

Timis

Arad

Iasi

Bihor

Alba

Gori

Sibiu

Bacau

Suceava

Salaj

Tulcea

Arges

Mures

Buzau

Vaslui
Neamt

Vâlcea

Braila

Harghita

Brasov

Galati

Constanta

Hunedoara

CalarasiCaras-Severin

Vrancea

Botosani

Ialomita
Prahova

Maramures

Teleorman
Mehedinti Giurgiu

Ilfov

Satu Mare

Covasna

Dâmbovita

Bistrita-Nasaud

Tulcea

0 240 480 720 960120
Kilometers

For information purposes only. The European
Commission does not assume any liability
resulting from its content.

ASF regionalisation as per Commission
implementing Decision 2014/709/EU

Last update:
2018 - SANTE G3

Legend
PART I

PART II

PART III

PART IV

30 July 2018

- Groene zone (PART IV): AVP is endemisch. Dit betekent dat de ziekte 
blijft voorkomen in het gebied, zonder dat de ziekte zich er verder 
uitbreidt. Bij een endemische ziekte blijft het aantal besmette dieren 
(hier: varkens en everzwijnen) ongeveer constant.

- Rode zone (PART III): AVP komt voor bij varkens en bij wilde zwijnen.  
De ziekte is nog niet endemisch.

- Roze zone (PART II) : AVP komt voor bij everzwijnen
- Blauwe zone (PART I): zone met hoger risico op uitbraak van AVP, 

waar echter nog geen gevallen werden geconstateerd. In deze zone 
wordt de situatie op de voet gevolgd om nieuwe besmettingen te 
detecteren.

Het volledige advies van EFSA vind je op: http://
www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5344


