
 

 
 

 
 
 
Kampagne sætter fokus på fugleinfluenza 
Har du både ænder, gæs og andet fjerkræ, skal du holde svømmefuglene adskilt fra hønsefuglene.  
 
Årsagen er, at ænder og gæs kan have fugleinfluenzavirus uden at have symptomer på sygdommen. 
Svømmefugle kan derfor smitte hønsefugle, hvor virus kan ændre sig fra den mildere lavpatogene type 
til den højpatogene type, der forårsager alvorlig sygdom. Hønsefugle er i modsætning til svømmefugle 
meget følsomme overfor fugleinfluenza og vil hurtigt blive syge og dø, hvis de udsættes for smitte. 
 
Fødevarestyrelsen gennemfører en oplysnings- og kontrolkampagne for at gøre opmærksom på denne 
regel1 og kontrollere, at reglen bliver overholdt.  
 
Siden 2006 har i alt seks fjerkræbesætninger i Danmark været smittet med lavpatogen fugleinfluenza. 
Alle seks besætninger havde svømmefugle. 
 
Hvordan skal ænder og gæs holdes adskilt fra andet fjerkræ? 
For at undgå smittespredning skal der være en passende afstand mellem svømmefuglenes og hønsefug-
lenes indhegninger. Hvor stor afstanden skal være, afhænger af forholdene. 
 
Smittede fugle udskiller virus via luftvejene og gennem afføring. Virus kan blandt andet overføres via 
foder og vand, der er forurenet med inficeret afføring. Virus kan også overføres via snavsede æg, tøj, 
fodtøj, fodersække, redskaber, maskiner, vilde fugle, mv.  
 
Der må ikke være risiko for smitteoverførsel via drikkevand, foder, æggebakker, rugemaskiner o. lign. 
Redskaber, overtrækstøj, fodtøj mv. anvendt hos den ene art må ikke anvendes hos den anden art uden at 
være blevet rengjort og desinficeret. 
 
Du har pligt til at tilkalde en dyrlæge, hvis dit fugle- eller fjerkræhold viser tegn på fugleinfluenza.  
 
Der findes ingen medicin til behandling af smittede fugle eller fjerkræ. Smittede fugle eller fjerkræ bli-
ver derfor aflivet, da det er den eneste måde at få stoppet smitten på. Efter aflivningen skal dyrenes op-
holdsarealer rengøres grundigt og desinficeres.   
 
Yderligere information 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk under Dyr  > Dyresundhed og sygdomme > Fugleinflu-
enza finder du mere information om fugleinfluenza. Her finder du bl.a. regler om fugleinfluenza ved 
hold af fjerkræ, symptomer på sygdommen og pjecen ”Om fugleinfluenza og hobbyfjerkræ”.  
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza 


