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Duńscy rolnicy pełni obaw
przed zbliżającym się widmem ASF
W dniu 8 listopada odbyło się spotkanie duńskiego założycielskiego oddziału EPP (European Pig
Producers – Stowarzyszenia Europejskich Producentów Świń) w przygranicznym mieście Padborg.

Karolina Maciorowska
VestIn

G

łównym jego celem było pokazanie stanu
obecnych systemów zabezpieczających Danię
przed zawleczeniem wirusa do kraju. Omawiane
były obawy związane z intensywnym transportem
zwierząt do Niemiec, Polski oraz innych krajów
dotkniętych ASF oraz skuteczność zabezpieczenia
przed napływem dzików z Niemiec w postaci płotu
na granicy obu państw.
W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób,
zarówno indywidualnych rolników zrzeszonych
w EPP, jak i przedstawicieli firm, władz, organizacji
branżowych czy prasy. Do tej pory duńscy rolnicy
czuli się dość komfortowo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo krajowej produkcji świń, niemniej wydarzenia ostatnich tygodni, kiedy to ASF wykryto
niedaleko od Rostocka, tj. około 80 km od granicy
z Danią, rzuciły zupełnie inne światło na obecną
sytuacje epizootyczną w Europie. Dzisiaj już wiemy, że wstępne podejrzenia, jakoby to wirus został
przywleczony transportem nie do końca się sprawdziły, gdyż okazało się, że wykryto jednak chore
dziki w pobliżu zakażonej fermy, na terenie, gdzie
wcześniej takowych przypadków nie raportowano.
Spotkanie podzielono na trzy części:
1. Wizyta w Danisch Safety Wash i prezentacja
procedury weryfikacji oraz przygotowania ciężarówki przyjeżdżającej spoza Danii po odbiór
świń wewnątrz kraju.
2. Wizyta na granicy w celu omówienia skuteczności płotu przeciw dzikom, postawionego
przez Duńczyków w 2019 roku.
3. Panel dyskusyjny oparty na prezentacji Bjarne
Vesta (VestIn) o sytuacji epizootycznej w Europie oraz przeglądzie różnych rozwiązań bioasekuracyjnych na świecie.

Standard prowadzonego przez SEGES – organizacji
naukowo-doradczej w Danii.
Procedura zakwalifikowania samochodu do
wjazdu w głąb Danii wygląda następująco:
1. Weryfikacja czystości samochodu – rozpoczyna się od bardzo skrupulatnej weryfikacji
jakości umycia samochodu przez inspektora
DSW przed wjazdem do budynku. Czystość samochodu sprawdzana jest z latarką w każdym
zakamarku pojazdu, sprawdzane są też sprzęty
służące do poganiania świń i jeżeli tylko mają jakiekolwiek pęknięcia, są od razu konfiskowane.
2. Dezynfekcji z zewnątrz – jeżeli ciężarówka jest
czysta, może wjechać do pierwszej części budynku, gdzie odbywa się mycie i dezynfekcja pojazdu z zewnątrz, jeżeli natomiast jakość mycia
okaże się niewystarczająca, samochód zostaje
skierowany do ponownego mycia, które zazwyczaj wykonywane jest po stronie niemieckiej.
3. Dezynfekcja wewnątrz – kolejnym krokiem jest
przejazd do drugiej części budynku, gdzie pracownicy DSW wykonują skrupulatną dezynfekcję pojazdu wewnątrz.
4. Naznaczenie kwarantanny – pracownicy DSW
na podstawie GPS samochodu wyznaczają okres
koniecznej do zachowania kwarantanny, która
zależy od regionu, skąd przyjeżdża ciężarówka.
5. Certyfikat czystości – samochód po przejściu
całej procedury otrzymuje wirtualny certyfikat,
który każdy rolnik może sprawdzić w ogólnodostępnym systemie.
Działanie Danish Safety Wash jest w całości finansowane przez rolników duńskich.

Danish Safety Wash
Danish Safety Wash jest miejscem, gdzie muszą
trafić wszystkie środki transportu do przewozu świń,
które wjeżdżają na teren Danii po pobycie poza
granicami kraju w celu odbioru lub przewozu świń
w Danii. Weryfikacja i przygotowanie ciężarówki
do ponownego transportu zwierząt jest przeprowadzana zgodnie z standardem Danish Transport
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Danish Safety Wash – spotkanie członków EPP Dania informujące
o zabezpieczeniach na granicy kraju prowadzone przez Asgera Kjæra
Nielsena, kierownika ds. jakości SEGES – organizacji, która nadzoruje
działanie punktu kontroli
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Płot na granicy
W 2019 roku, po ogólnoeuropejskiej dyskusji,
duński rząd zdecydował się postawić ogrodzenie
na granicy z Niemcami w celu zapobiegnięciu migracji dzików. Jak oceniają leśnicy, z perspektywy
dwóch lat funkcjonowania płotu – spełnia on swoje
zadanie. Tereny granicy lądowej Danii nigdy nie były
mocno narażone na bytowanie dzików, niemniej,
odkąd stanął płot, migracje mają w zasadzie charakter incydentalny. Przejścia/bramy w płocie są monitorowane, często monitoringiem wizyjnym, dlatego
też niemal każdy dzik, który przedostanie się na drugą stronę jest natychmiast tropiony i eliminowany.
W momencie stawiania płotu ekolodzy obawiali się zwłaszcza zaburzenia naturalnej migracji
zwierząt, ale wydaje się, że małe i średnie zwierzęta nauczyły cię korzystać z przejść w płocie, które umiejscowione są co 100 m. Zaobserwowano,
iż zwierzęta dzikie nauczyły się pokonywać płot,
niemniej w ciągu 2 lat raportowano 53 przypadki
śmierci zwierząt, z reguły w wyniku nieudanej próby
skoku przez płot lub bramę.
Wydarzenia ostatnich tygodni bardzo niepokoją
zarówno władze, jak i indywidualnych producentów

Wnikliwa kontrola czystości pojazdu przed
zezwoleniem na wjazd do DSW i przystąpieniem do procedury dezynfekcji

Uczestnicy spotkania mieli okazje obejrzeć
płot na granicy z Niemcami. Na zdjęciu
widoczna jedna z kilkudziesięciu bramek
przejazdowych, które poprzez odpowiednią konstrukcję zabezpieczają przed przejściem zwierząt kopytnych, a nie utrudniają
przejazdu przez konieczność zamykania
i otwierania skrzydeł bramy
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świń w Danii. W najbliższym czasie planowany jest
szczegółowy przegląd wszystkich procedur bioasekuracyjnych, zarówno na szczeblu krajowym –
systemowym, jak i operacyjnym – gospodarstwa,
transport, ubojnie, zakłady utylizacyjne.
Fakty na temat ogrodzenia:
• budowa trwała około 10 miesięcy i zakończyła się 2 grudnia 2019 roku,
• długość – około 67 km,
• wysokość – 150 cm – możliwa do przeskoczenia przez jelenie i sarny, dodatkowo 50 cm
w głąb ziemi, aby zapobiec podkopywaniu się
zwierzyny,
• koszt – około 80 mln koron duńskich (11 mln
euro) – sfinansowany z funduszy rolników
duńskich,
• 21 przejazdów drogowych lub kolejowych,
• kolor zielony w celu zmniejszenia widoczności w krajobrazie,
• otwory 20×20 cm na każde 100 m dla umożliwienia przejścia małym zwierzętom łownym,
l
• brak ogrodzenia na terenach wiejskich.

Dezynfekcja środka transportu przeprowadzana przez pracowników DSW

Płot jest wysoki na 150 cm, dodatkowo zabezpieczony przęsłem 50 cm wkopanym
w ziemię. Ogrodzenie co 100 m posiada
otwory 20×20 cm umożliwiające migrację małym zwierzętom, w celu wtopienia
w otoczenie wybrano kolor zielony

Sprzęty do poganiania zwierząt są konfiskowane ze względu na najdrobniejsze nawet
uszkodzenia, takie jak pęknięcia, które uniemożliwiają skuteczną dezynfekcję
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