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Information om gällande regler med anledning av det
aktuella läget med fågelinfluensa
Just nu pågår det hittills största utbrottet av fågelinfluensa i Sverige och
Europa. Denna vecka har vi fått vårt första konstaterade fall av högpatogen
fågelinfluensa av typ H5N5 i Stockholms län i en mindre hobbybesättning i
Skå, Ekerö kommun. Förra veckan konstaterade fågelinfluensa på vilda från
berguv (Nacka) och knölsvanar (Södertälje). Fågelinfluensaviruset är
mycket smittsamt mellan fåglar.
Den europeiska smittskyddsmyndigheten bedömer smittrisken till människa med de
aktuella fågelinfluensatyperna som låg. Enligt Livsmedelsverket kan man äta
fågelkött och ägg.

Vi vill därför informera dig vilka regler som gäller för skyddsnivå 2, dvs den
skyddsnivå som f.n. gäller från Jordbruksverket. Observera att skyddsnivån
kan ändras till nivå 3 om besättningar i Stockholms län smittas.
Vid skyddsnivå 2 gäller:
•

att fjäderfä (om du säljer kött eller ägg eller har annan produktion) och hägnat
fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går kan de hållas inhägnade
utomhus men foder och vatten ska ges inomhus eller under skydd ute.
Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från
vilda and- och vadarfåglar. 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.

•

att hobbyflockar med fjäderfän (endast eget bruk) och andra fåglar i
fångenskap (fåglar som inte är för produktion av kött/ägg/m.m., tex uppvisning,
utställning, tävling, försäljning) ska hållas inhägnade. Foder och vatten ska ges
inomhus eller under ett skydd. Badvattnet i inhägnaden ska vara skyddat så
att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Där så är praktiskt
möjligt bör inhägnaden förses med nättak/tak. Detta är inte något krav, men
ökar skyddet i avsevärd grad.

Försäljning av ägg eller kött
Om du säljer ägg eller kött, oberoende av antal/mängd måste hönsen hållas
inomhus. Det gäller alltså även om det endast är ett fåtal ägg som säljs. Har du då
inte möjlighet att hålla hönsen inne dygnet runt finns möjligheten att under tiden
med dessa restriktioner sluta att sälja ägg.
Regler som gäller alla fåglar oavsett skyddsnivå:
• Fjäderfä (om du säljer ägg eller kött eller har annan produktion) och andra fåglar i
fångenskap ((fåglar som inte är för produktion, tex uppvisning, utställning, tävling,
försäljning) ska hållas åtskilda om de hålls på samma anläggning.
• Vilda fåglar som tillfälligt hålls på en anläggning ska hållas åtskilda från
fjäderfä och andra fåglar.
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Djurhållaren ska upprätthålla goda skötselrutiner och förebyggande
smittskyddsåtgärder för att minska risken för att fågelinfluensa kommer in i
anläggningen.
Fjäderfä (om du säljer ägg eller kött eller har annan produktion) får bara ges
dricksvatten som kommer från borrad eller grävd brunn eller annat vatten
som är godkänt som livsmedel.
Andfåglar, som ankor, gäss och änder ska hållas åtskilda från övriga
fjäderfä (om du säljer ägg eller kött eller har annan produktion) på en anläggning,
eftersom smittade andfåglar kan fungera som symptomfria bärare av virus.

Det råder även förbud mot utställningar och tävlingar med fjäderfän och andra fåglar.
Dispens kan sökas hos Jordbruksverket.
För att skydda dina fjäderfän/fåglar:
• Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus
• Ha goda hygienrutiner.
• Var restriktiv med besökare i djurutrymmen.
• Undvik indirekt smitta via skor, kläder, redskap m.m.
• Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras
avföring.
• Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller
ventilation.
• Om du varit utomlands och haft kontakt med fjäderfän, vänta 48 timmar innan du
har kontakt med dina fåglar/fjäderfän.
• Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad
dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst,
blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt!
På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om fågelinfluensa, och även frågor
och svar för hobbybesättningar. Följ aktuellt smittläge och vilka regler som gäller

här: https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-ochfolkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa
För aktuell information i länet, se Aktuellt om smittsamma sjukdomar | Länsstyrelsen
Stockholm (lansstyrelsen.se)
För dig med hobbyhöns finns även en broschyr ”Skydda dina fåglar mot fågelinfluensan”.
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.23c5ab931592456319b16d95/1482390118
718/ovr127v3.pdf
Registrera din djurhållning till Jordbruksverket, även om du endast har en
hobbyflock. https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-ochdatabaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial
Fynd av sjuka eller döda vilda fåglar rapporteras till: https://rapporteravilt.sva.se/
Har du ytterligare frågor var snäll kontakta: Bodil Schöneberg, länsveterinär, på telefon
010-223 15 52 eller Ann Jaconelli, länsveterinär, på telefon 010-223 17 33
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