
 

 
 

 
 
 
Fokus på tidlig varsling for fugleinfluenza i erhvervsfjerkræhold 
Fødevarestyrelsen gennemfører en oplysnings- og kontrolkampagne for at minde om reglerne om tidlig 
varsling for fugleinfluenza1 og kontrollere, at reglerne bliver overholdt.  
 
Tidlig varsling for fugleinfluenza betyder, at når der opstår øget dødelighed, fald i ægproduktion, fald i 
foder- eller vandindtag i dit fjerkræhold, har du pligt til straks at kontakte Fødevarestyrelsen, da det kan 
være tegn på, at dyrene er smittet med fugleinfluenza. En hurtig anmeldelse skal sikre, at smitte med 
fugleinfluenza bliver påvist tidligt, og at smittespredning og omkostninger til bekæmpelsen af sygdom-
men derved kan begrænses.  
 
I Tyskland og i Nederlandene blev der i 2011 konstateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza på bag-
grund af en tidlig varsling. I den ene besætning, der bestod af forældredyr til slagtekyllingeproduktionen, 
var der et mindre fald i ægproduktion og øget dødelighed. I den anden besætning, der bestod af ude-
gående æglæggere, var der fald i ægproduktion og foderindtag.  
 
Hvornår skal jeg kontakte Fødevarestyrelsen? 
Du har pligt til straks at kontakte Fødevarestyrelsen, når følgende optræder i dit erhvervsfjerkræhold: 
 

• Fald i indtagelse af foder eller vand på over 20% inden for et døgn. 

• Fald i ægproduktionen på mere end 5% udover det normale produktionsniveau 
i mere end 2 dage (over 5% fald i mere end to dage). 

• En overdødelighed på 3%-enheder i løbet af 3 dage i forhold til forventet dødelighed 
for den pågældende fjerkrætype og alder. 

 
Hvad sker der efter, jeg har kontaktet Fødevarestyrelsen? 
Fødevarestyrelsen vil bede dig om at kontakte din besætningsdyrlæge. Dyrlægen afgør, om der skal ud-
tages prøver i samråd med Fødevarestyrelsen. 
 
Dyrlægen sender prøverne ind til Veterinærinstituttet til undersøgelse for fugleinfluenza. Der forventes 
svar på prøverne i løbet af 1 – 2 arbejdsdage efter, at prøverne er modtaget af laboratoriet.  
 
Der lægges ingen restriktioner på dit fjerkræhold pga. en tidlig varsling for fugleinfluenza. Det betyder, 
at du bl.a. fortsat kan levere dyr til slagtning eller levere æg til pakkeriet også i undersøgelsesperioden.  
 
Hvad sker der, hvis mit fjerkræhold har fugleinfluenza? 
Viser det sig, at dyrene er smittet med fugleinfluenza, afliver dyrlæger alt fjerkræ i besætningen. Der 
findes ingen medicin til behandling af de smittede dyr, og aflivning er den eneste måde, at få stoppet 
smitten på. Fødevarestyrelsen sørger derefter for, at de døde dyr sendes til destruktion på en destrukti-
onsanstalt. Ejendommen rengøres og desinficeres de steder, hvor dyrene har opholdt sig.  
 
Yderligere information 
Du kan du læse mere om reglerne og fugleinfluenza på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk 
under Dyr  > Dyresundhed og sygdomme > Fugleinfluenza.  

                                                 
1 Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 


