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Hvad skal du gøre i en zone
med fugleinfluenza
Hvordan skal man forholde sig i en zone?
Ved fund af fugleinfluenza i Danmark bliver der omgående oprettet forskellige slags zoner eller områder afhængigt af, om influenzaen har ramt vilde fugle eller
tamfjerkræ. Zonerne oprettes for at undgå at smitten
spredes.
Zonerne og områderne bliver oprettet med udgangspunkt i de steder, hvor de syge fugle eller de smittede
fjerkæbesætninger befinder sig.
Restriktionerne i zonerne er afhængige af, om fugleinfluenzaen er fundet hos vilde fugle eller tamfjerkræ,
samt alvorligheden af den type fugleinfluenza, der er
fundet.
Inden for zonerne gælder forskellige regler, bl.a. må
fjerkræ ikke flyttes, og der er forbud mod jagt på vilde
fugle. Desuden bør katte holdes inden døre, og hunde
bør holdes i snor, så de ikke kommer i kontakt med
vilde fugle.
De detaljerede regler for zonerne kan læses på
www.fvst.dk under ”Zoner og områder med fugleinfluenza”.

Oprettelsen af en zone pga. fugleinfluenza har ikke den
store indflydelse på almindelige menneskers hverdag,
hvis du ikke har fjerkræ, kat eller hund. Der er dog
nogle få punkter, du som borger skal være opmærksom
på, når du færdes eller opholder dig i en zone.
Bor du i en zone, eller har du et ærinde i en zone,
skal du være opmærksom på følgende forhold:


Undgå at komme i kontakt med fugle. Det gælder
både vilde fugle, tamfugle og fjerkræ, og gå ikke ind
til andres fugle.



Hvis du alligevel kommer i kontakt med fugle, så
vask dine hænder med vand og sæbe.



Vask forurenet tøj med sæbe ved en temperatur,
som anbefales for tøjet og med en sæbemængde
svarende til vandets hårdhedsgrad.



Smitte med fugleinfluenza kan sidde på fodtøj, der
har været brugt i naturen, fx i moser, parker og
strande, hvor der er vandfugle. For at undgå at
overføre smitte fra vilde fugle til fugle i fangenskab,
bør du vaske støvler efter en gåtur i vådområder.



Hvis du finder døde fugle i naturen, kan du læse nedenfor, om de skal undersøges for fugleinfluenza.
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Hvis du har fjerkræ, kat eller hund
Der gælder særlige regler, hvis du bor i en zone og
har fjerkræ, kat eller hund. De detaljerede regler for
zonerne kan læses på www.fvst.dk under ”Zoner og
områder med fugleinfluenza”.

Hvad gør jeg, hvis jeg opdager døde og syge fugle i
naturen?
Hvis det drejer sig om vandfugle, rovfugle eller kragefugle, er Fødevarestyrelsen interesseret i at få besked
om fundet.

Har du spørgsmål, kan du ringe til Fødevarestyrelsen på tlf. 7227 6900

Du kan melde dit fund ind til Fødevarestyrelsen via appen Fugleinfluenza Tip. Du kan finde appen i Google
Play eller Apple App Store.

Læs mere på internettet:
Fødevarestyrelsen www.fvst.dk Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk Statens Serum Institut www.ssi.dk
Hvordan ved jeg, om jeg bor i en zone?
På www.fvst.dk kan du se, om der er oprettet zoner.

Må jeg røre ved en død fugl?
Hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke
skal have besked om, og du ønsker at fjerne den, så
undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens
ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den
op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og
luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med
den almindelige dagrenovation. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe. Kun voksne bør håndtere
døde fugle.
Har du spørgsmål?
Ring til Fødevarestyrelsen tlf. 7227 6900
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