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Enheten för häst, fjäderfä och vilt

Information till dig som har fjäderfä, hägnat fjädervilt
eller andra fåglar i fångenskap
Efter de utbrott av fågelinfluensa som under senaste tiden rapporterats hos tamfåglar i
Tyskland, Holland och Storbritannien vill vi informera dig om vilka skyddsåtgärder
som Jordbruksverket har beslutat om samt hur du skyddar dina fåglar mot smittsamma
sjukdomar som sprids med vilda fåglar.
Jordbruksverket bedömer efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt
att det finns en förhöjd risk för fågelinfluensa. Vi har som förebyggande åtgärd
beslutat att höja skyddsnivån i hela landet. Beslutet innebär att skyddsnivå två
gäller tills annat meddelas.
Skyddsnivå två innebär bland annat att:


Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna
utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade
utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren
tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för
badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och
vadarfåglar.



Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om
fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus.
Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda
and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd
ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och
andra fjäderfä på anläggningen. Det är viktigt att tvätta händerna och byta skor
innan djurhållaren går från en fågelart till en annan inom samma anläggning.
Djurhållaren ska också föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare för
badvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda
and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.



Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar som hålls utomhus ska hållas
inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och
vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges
inne eller under ett skydd utomhus.



Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka
dispens.
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OM FÅGELINFLUENSA
Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av ett influensavirus. Sjukdomen är
mycket smittsam mellan fåglar och sprids med avföring eller från luftvägarna när
fåglarna nyser och hostar. Smittspridning kan ske genom direktkontakt mellan vilda
fåglar och fjäderfän, eller indirekt till exempel via vattendrag som fåglarna dricker ur,
redskap eller annan utrustning eller genom att avföring från vilda fåglar fastnat på
djurskötarens skor.
Symtomen kan variera. En del fjäderfä insjuknar hastigt och dör utan att man sett några
symtom. Värphöns kan i början av infektionen lägga ägg med mjuka skal men kan
också sluta att producera ägg. Insjuknade fåglar sitter eller står ofta som i ett sovande
tillstånd med huvudet mot marken. Kam och haklapp kan bli blåaktiga och svullna.
Djuren kan också ha vattnig diarré och visa tydliga symtom på törst. Dödligheten i
flocken kan öka. I andra fall visar fåglarna inte lika allvarliga sjukdomstecken. Då ser
man framför allt symtom från andningsorganen, som till exempel hosta, snorighet och
svullet huvud. I övrigt kan man se att fåglarna verkar hängiga, äter mindre och
producerar färre ägg.
Du är skyldig att omedelbart kontakta en veterinär om du upptäcker symtom hos
dina fjäderfän som kan tyda på fågelinfluensa.
FÖRHINDRA KONTAKT MELLAN DINA FÅGLAR OCH VILDA
FÅGLAR
Ett grundläggande krav är att du så långt möjligt ska förhindra att dina fåglar kommer i
direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar eller deras avföring. Det är svårt att
genomföra ett fullständigt skydd men det finns mycket du kan göra för att minska
risken att dina fåglar smittas.
Allmänna hygienregler






Endast de som sköter tamfåglarna bör ha tillträde till djurutrymmena.
Håll rent runt hus och inhägnader.
Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
Tvätta händerna efter kontakt med fåglar.
Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast
efter 48 timmar.

Du får inte ersättning för förebyggande åtgärder. Däremot kan Jordbruksverket ge
lagstadgad kompensation om du skulle drabbas av ett utbrott.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Jordbruksverket på telefon
0771-223 223 eller läsa mer utförlig information på www.jordbruksverket.se
och på SVA:s webbplats www.sva.se
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