
Beskyt det danske fjerkræ!

Undgå så vidt muligt kontakt til vilde fugle
Hvis du har været i kontakt med vilde fugle, f.eks. i forbindelse med jagt,

må du ikke komme direkte ind i danske fjerkræstalde. Rør kun ved 

vilde fugle, hvis det er nødvendigt. Vask dine hænder grundigt med varmt 

vand og sæbe efterfulgt af alkoholbaseret hånddesinfektion efter kontakt

med fugle og inden indgang til dine egne fugle. 

Nyheder
Hold øje med nyheder om Fugleinfluenza på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

www.fvst.dk eller på Facebook på siden ‘Fødevarestyrelsen’.

Smitteoverførsel 
Smitten kan overføres direkte fra vilde fugle til dit fjerkræ.

Men den kan også overføres nemt med foder og drikke-

vand, der indeholder virus. Smitten kan også overføres 

med tøj og fodtøj, fodersække, ikke-desinficerede 

rugeæg, redskaber, maskiner, kasser, biler, etc.

Vidste du?
At der er stor risiko for, at man kan smitte danske

fjerkræflokke med fugleinfluenza, fordi der lige nu 

er udbrud af sygdommen blandt vilde fugle i Danmark? 

Alt, hvad der kommer ind i din besætning, skal være rent, og du skal stramme op på alle 

forholdsregler vedrørende biosikkerhed for ikke at tiltrække vilde fugle. Vær ekstra opmærksom 

på at skifte til rent tøj, strømper og fodtøj samt vaske og desinficere dine hænder, 

inden du går ind i en fjerkræbesætning. Som producent skal du sørge for at have 

rene skiftesko og rent overtrækstøj klar til både medarbejdere og besøgende.

Husk og begræns antal besøgende på bedriften. 

Hold din ejendom ren og ryddelig. Der skal også være etableret 

egne lukkede modtagerslanger på dine fodersiloer, og foderpladsen 

skal være rengjort. Ligeledes skal området omkring indgangen 

til besætningen og forrummet holdes rengjort.

Hvis du har været på jagt, er det vigtigt, at du overholder 

anbefalede karantæneregler, inden du besøger en fjerkræ-

besætning. Gå ikke ind i fjerkræbesætninger, førend der 

er gået 48 timer efter deltagelsen i jagten. Husk også at 

rengøre dine støvler efter jagten, inden du lægger dem i bilen. 

Medbring ikke din hund på jagten, så længe der er udbrud af 

fugleinfluenza. Brug håndsprit under selve jagten efter kontakt 

med vildt. Anvend ikke redskaber i besætningen, der har 

været brugt til håndtering af fjervildt eller andet fjerkræ. 

Jægere

Hygiejne  

http://www.fvst.dk/

