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Til jægere: 

Spørgsmål og svar om fugleinfluenza 
 

Skal jeg tage særlige forholdsregler, når jeg hånd-

terer nedlagt fjervildt? 

Det vigtigste er, at du vasker hænder i varmt vand og 

sæbe ofte. Hvis det er mere praktisk, kan du bruge 

håndsprit (70 %) efter, at du har fjernet synligt snavs på 

hænderne.  

 

Når du håndterer nedlagt fjervildt, kan du teoretisk ud-

sættes for smitte ved at indånde virusholdigt støv, eller 

du kan komme i kontakt med smitte fra dyrets indvolde 

eller tarmindhold. 

 

For at mindske en eventuel risiko for smitte gennem 

støv kan du flå nedlagt fjervildt i stedet for at plukke det, 

da det giver mindre støv. Alternativt kan nedlagt fjervildt 

bestøves med vand, skoldes eller vokses før plukning. 

Ved udendørs håndtering af fjervildt vil der være en 

mindre støvkoncentration. Hvis det støver meget, eller 

hvis du håndterer store mængder fuglevildt, bør du an-

vende en FFP3-maske (”virusmaske”) til opfangning af 

støv. 

 

Når du udtager indvoldene fra nedlagt fjervildt, skal du 

vaske hænder grundigt med sæbe. Vær opmærksom  

 

 

 

 

 

på risikoen for hånd til mund smitte. Indvolde m.m. kan 

smides ud i en plasticpose med dagrenovationen. Hvis 

du bor i en kommune, som har sortering af affald i bio-

affald og affald til forbrænding, skal madvaren i affalds-

panden med det affald, som sendes til forbrænding og 

ikke i spanden med bioaffald/madaffald.  

 

Du kan eventuelt bruge sikkerhedsbriller, hvis der er ri-

siko for stænk og sprøjt, eller hvis du vil være sikker på 

ikke at komme til at gnide dig i øjnene. 

 

Hvis jeg skyder fjervildt, der er smittet med fuglein-

fluenzavirus, vil det så være farligt at spise kødet? 

Der er ikke risiko ved at spise korrekt tilberedt fjervildt-

kød, da tilberedning, som stegning, slår virus ihjel – for-

udsat at centrumstemperaturen i kødet er på over 70 

°C. 

 

Ved kold eller halvvarm røgning er temperaturen så lav, 

at du ikke kan være sikker på, at virus bliver dræbt. Der 

vil derfor være en teoretisk risiko for fugleinfluenzavirus 

i kødet. Der er dog ikke rapporteret om tilfælde, hvor 

mennesker er blevet smittet med fugleinfluenza ved at 

spise tilberedt fjerkræ eller fjervildtkød. 
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Jeg har været på jagt. Er der forholdsregler, jeg 

skal følge, inden jeg går ind til mit tamfjerkræ eller 

mit opdrættede fjervildt? 

Ja, efter jagt og færdsel i naturen skal du være særlig 

opmærksom på risikoen for at bringe smitte ind til dit 

tamfjerkræ eller dit opdrættede fjervildt. Tøj og fodtøj 

anvendt på jagten må ikke bringes i kontakt med din 

besætning, og efter jagt skal du sørge for at gå i bad og 

skifte tøj og fodtøj, inden du går ind til din besætning. 

Fugleinfluenza slås let ihjel, idet virus hverken tåler 

håndsæbe, håndsprit (70 %) eller sæbe til tøjvask. Fod-

tøj anvendt på jagt vaskes og desinficeres. 

 

Seks gode råd om hygiejne i besætninger med tam-

fjerkræ eller opdrættet fjervildt: 

• Skift fodtøj, skift tøj eller anvend overtrækstøj, når 

du går ind til din besætning. 

• Vask hænder i varmt vand og sæbe inden og efter 

du har været inde hos din besætning. 

• Hunde brugt til jagt må ikke – på grund af risiko for 

smittespredning – komme i kontakt med dit tamfjer-

kræ eller dit opdrættede fjervildt.  

• Redskaber og andet, der har været anvendt til et 

fjervildt- eller fjerkræhold, bør ikke anvendes i andre 

besætninger.  

• Hold rent ved indgangen til stalden, i forrum og om-

kring fodersilo m.v.  

• Sørg for, at servicepersonale eller gæster i besæt-

ningen ikke udgør en smitterisiko, inden de får ad-

gang til din besætning. Hav derfor ekstra skiftesko 

og overtrækstøj liggende klart. 

 

De seks gode råd om smittebeskyttende foranstaltnin-

ger er ikke specielt rettet mod fugleinfluenza, men bør 

være en del af den normale smittebeskyttelse i en 

fjerkrævirksomhed. Læs mere i faktaarket ”Til fjerkræ-

producenter: Sådan beskytter du dig mod fugleinflu-

enza”. Du kan hente det på Fødevarestyrelsens hjem-

meside. 

 

Er der forbud mod at afholde hundeprøver og mark-

prøver?  

Der er ikke forbud mod at afholde hundeprøver og 

markprøver.  

 

Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at prøverne ikke af-

holdes i de områder, hvor der er oprettet fugleinfluenza-

zoner. Hvis der er oprettet zoner, kan du se det på Fø-

devarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk.  

 

Jeg har set mange døde og syge vilde fugle, skal 

jeg samle dem sammen, og hvem skal jeg kon-

takte?  

Fødevarestyrelsen er specielt interesseret i fund af 

vandfugle, rovfugle og kragefugle. Du skal ikke samle 

dem sammen, lad dem ligge, hvor du har fundet dem. 

Du kan melde dit fund ind til Fødevarestyrelsen via ap-

pen Fugleinfluenza Tip. Du kan finde appen i Google 

Play eller Apple App Store. 

 

Har du spørgsmål?  

Ring til Fødevarestyrelsen tlf. 7227 6900  

 

Læs mere på internettet:  

Fødevarestyrelsen www.fvst.dk  

Sundhedsstyrelsen www.sst.dk  

Statens Serum Institut www.ssi.dk  

 


