
   

 

 

FACE aanbevelingen voor jagers in het veld ter voorbereiding op de 
komst van en na een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) 

 

Jagers: Voorafgaand aan een uitbraak 
 
Kennis: 

 Raadpleeg alle informatie verstrekt door uw nationale jachtvereniging en/of andere authoriteiten: 
o klinische symptomen en andere manieren om AVP in everzwijnen te observeren.  
o Over populatiebeheer ter voorkoming van een AVP uitbraak.  
o Over bio-securiteit maatregelen, lees alsook het OIE handboek1, Hoofdstuk 4 en 5. 

 
Communicatie: 

 Verzeker u ervan dat andere belanghebbenden in uw jachtgebied geinformeerd zijn over de ziekte 
en betrek hen bij alle relevante acties: 

o Bosbouw: AVP kan jacht verhinderen in gebieden waar jachtwild beheerd dient te worden 
(schade kan hierdoor bijvoorbeeld toenemen). 

o Landbouw: de nood voor bio-securiteits maatregelen.  
o Toerisme: informeer toeristen over het risico om AVP te verspreiden.  

 
Everzwijnen populatie: 

 Organiseer observatie samen met andere belanghebbenden en/of authoriteiten.  
o Contacteer de relevante authoriteiten wanneer er een vermoeden is van een positief AVP 

geïnfecteerd everzwijn. 

 Implementeer strategieën in lijn met nationale en internationale aanbevelingen ter reducering van 
de everzwijnpopulatie.  
 

Bio-securiteit: 

 Neem de nodige maatregelen aangaande bio-securiteit wanneer u in contact gekomen bent met een 
everzwijn: 

o Bezoek geen varkenshouderij binnen de 48 uur. 
o Ontweidingsruimte en alle materiaal gebruikt bij het versnijden van de dieren dienen 

regelmatig gereinigd te worden met aanbevolen reinigingsproducten. 

 Wanneer u reist naar of terugkomt van een besmette zone, dient u de nodige maatregelen inzake 
bio-securiteit in acht te nemen. 

o Breng geen producten afkomstig van everzijn met u mee (bv. vlees, trofee).  
o Ontsmet alle materialen die in contact zijn gekomen met de everzwijnen gebruikmakend van 

een aanbevolen reinigingsproduct.  

 Pas uw jachtgebied/faciliteiten aan voor een mogelijke uitbraak:  
o Bereidt u voor om de aanbevelingen/regels van uw nationale jachtvereniging/authoriteit te 

implementeren.  
o Verzeker u dat u over de noodzakelijke middelen beschikt om de bio-securiteit maatregelen 

te implementeren. 
                                                           

1 https://web.oie.int/RR-Europe/eng/eng/Regprog/docs/docs/GF-TADs%20Handbook_ASF_WILDBOAR%20version%202018-09-25.pdf  

https://web.oie.int/RR-Europe/eng/eng/Regprog/docs/docs/GF-TADs%20Handbook_ASF_WILDBOAR%20version%202018-09-25.pdf


 

Jagers: Na een uitbraak 
 
Kennis: 

 Houdt uw kennis over AVP up-to-date, deel relevante ervaringen en getrokken lessen met anderen, 
in het bijzonder met uw nationale jachtvereniging/authoriteiten. 

 
Communicatie: 

 Blijf alle andere relevante belanghebbenden informeren over de gevaren van AVP en hoe ze de 
verspreiding van AVP mede kunnen voorkomen.  

 Informeer iedereen over de maatregelen die u implementeert en zoek naar samenwerking met 
anderen om de impact van deze maatregelen te versterken.  

 
Everzwijnen populatie: 

 Implementeer maatregelen om het everzwijnen bestand te reduceren in niet-geïnfecteerde zones 
en ondersteun andere maatregelen, waar mogelijk, in geïnfecteerde zones:   

o Vergewis u van welke maatregelen door de overheid dienen genomen te worden. 

 Blijvende observatie van de everzwijn populatie is belangrijk en het verwijderen van karkassen is 
essentieel, aangezien AVP in het milieu kan blijven gedurende een langere periode: 

o Biedt de overheid uw hulp aan in het uitvoeren van deze activiteiten. 
 
Bio-securiteit: 

 Verzeker u ervan dat u de noodzakelijke training heeft genoten en dat u ook over het nodige 
materiaal beschikt om de maatregelen aangaande bio-securiteit te implementeren.  

 Wanneer u jaagt, of enige activiteit uitoefent waarbij u AVP kan verspreiden, dient u alle 
noodzakelijke bio-securiteit maatregelen uit te voeren en dient u alle betrokkene belanghebbenden 
hierop te wijzen.  

 


