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Hekwerk moet Duitse
everzwijnen tegenhouden
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gevolgd. Ook voor de veetransporten
zijn er extra regels. Volgens een onderzoek van het Deense voedselagentschap dat vorig jaar werd uitgevoerd,
blijkt dat de reiniging en ontsmetting
in 40% van de gevallen niet goed was.
Daardoor is er gevaar op insleep van
AVP, maar ook van PED of PRRS.
Denemarken importeert geen levende
varkens, maar voor de export gaan er
jaarlijks ongeveer 28.000 transporten
met biggen en vleesvarkens de grens
over. Alle lege inkomende vrachtwagens voor diertransporten moeten verplicht geïnspecteerd worden in een van
de drie controlecentra. Wanneer de
vrachtwagens visueel niet schoon blijken te zijn, worden ze teruggestuurd en
moeten ze opnieuw gereinigd worden.
In de controlecentra wordt de buitenkant van de vrachtwagen nog eens
ingezeept en afgespoeld. Nadien volgt
een grondige desinfectie van de buiten- en binnenkant. De laarzen van de
vervoerders worden eveneens ontsmet
en men krijgt een wegwerpoverall mee
om aan te trekken op het bedrijf waar
men zal laden. De middelen hiervoor,
ongeveer 3 miljoen euro, worden door
de Deense overheid en de sector bij
elkaar gebracht. n
Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Productie,
Studiedienst Boerenbond
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De Denen zijn erg streng wanneer het
om bioveiligheid gaat. Buitenlanders
kunnen maar een bezoek brengen aan
een Deens varkensbedrijf nadat ze 48
uur in het land verbleven hebben. Op
die manier is men er zeker van dat de
quarantainemaatregelen worden

Vorige week werd het laatste deel van het 70 km lang hek geplaatst.
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Er zijn ook 20 wildrasters geplaatst
waar everzwijnen moeilijk over geraken.
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Streng reinigings- en
ontsmettingsprotocol
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Denemarken heeft door zijn unieke
ligging, als schiereiland, een beperkte
grens met Duitsland. In Zuid-Jutland,
dat grenst aan Duitsland, zijn er weinig
everzwijnen meer. Men schat dat er
nog een veertigtal rondlopen en het is
de bedoeling om het bestand te reduceren naar nul. Om te vermijden dat
Duitse everzwijnen het land in kunnen
en zo AVP kunnen meebrengen, heeft
Denemarken een 70 km lang hek

geplaatst. Vorige week werd het laatste
deel geplaatst. Het gaat om een stevig
hekwerk van 1,5 meter hoog en het is
0,5 meter in de grond ingegraven. In
het hek zitten 20 openingen bij wegen
en beken. In die openingen zijn er wildrasters geplaatst waar de everzwijnen
moeilijk over kunnen (zie foto). Verder
zijn er ook camera’s geplaatst zodat
men kan zien welke dieren er passeren.
Verder zijn er ook 680 kleine openingen om kleine dieren een doorgang te
verlenen. Om de 3 maanden zal het
hekwerk worden gecontroleerd op
mogelijke beschadiging en verder
wordt het hekwerk vrijgehouden van
begroeiing. De totale kostprijs
bedraagt 6,45 miljoen euro. De Denen
zijn er zich van bewust dat het niet alle
everzwijnen zal tegenhouden, maar het
vormt een belangrijke barrière en via
controle en doorgedreven jacht hoopt
de sector dat men AVP op die manier
kan weren.
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Afrikaanse varkenspest (AVP) beheerst
het nieuws in de varkenshouderij. Het
virus is sinds jaren aan een gestage
opmars bezig in de EU en het Verre
Oosten en heeft de varkensvleeshandel
en de prijsvorming danig verstoord.
Onze varkenshouderij heeft dat aan den
lijve kunnen ondervinden toen AVP in
september vorig jaar werd ontdekt bij
everzwijnen in Etalle. Nu het virus in
Polen is ontdekt, vlak bij de grens met
Duitsland, staan de zenuwen in Duitsland erg gespannen en worden daar
extra preventiemaatregelen genomen.
Denemarken scherpte zijn preventiemaatregelen het afgelopen jaar aan en
men hoopt dat daardoor AVP buiten het
land kan worden gehouden. Een bezoek
ter plaatse leerde ons dat de Denen
niets aan het toeval willen overlaten.
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Deense varkenssector zet sterk in op preventie

