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Til naturvejledere: Spørgsmål og svar og 

fugleinfluenza  

 

Hvad gør vi, hvis vi finder døde eller syge fugle i  

naturen? 

Hvis det drejer sig om vandfugle, rovfugle eller krage 

fugle er Fødevarestyrelsen interesseret i at få besked  

om fundet.  

 

Du kan melde dit fund ind til Fødevare- 

styrelsen via appen Fugleinfluenza Tip. Du kan finde  

appen i Google Play eller Apple App Store.  

 

Fødevarestyrelsen kan kontaktes i åbningstiden på  

7227 6900. 

 

Fødevarestyrelsen vil herefter vurdere dit  

fund og afgøre, om fuglen eller fuglene skal  

undersøges for fugleinfluenza.  

 

Hvis du ikke indberetter fuglen, skal du lade  

fuglen ligge. Hvis du ønsker at fjerne fuglen, kan den  

bortskaffes ved brug af handsker, og puttes i en pose  

og smides i en skraldespand til dagrenovation.  

Vær opmærksom på ikke at komme i kontakt med 

fuglen eller dens ekskrementer ved håndtering.  

 

Skal vi tage særlige forholdsregler, når vi har  

børnene med i et vådområde?  

Børnene skal ikke røre ved døde og syge fugle eller de 

res ekskrementer. Eventuel fjernelse af fugle bør gøres  

af en voksen. Desuden skal I efter turen rengøre fodtøj  

og tøj, der er kommet fugleekskrementer på for at  

undgå at overføre evt. smitte fra vilde fugle til fjerkræ.  

Det er også en god ide at vaske hænderne med vand  

og sæbe. 

 

Må vi fodre vilde fugle omkring natur- 

skolen?  

Ja, det må I gerne. Men I skal ikke røre ved fuglene, og  

eleverne/gæsterne må ikke røre ved foderbræt  

o.l. Ved rensning af foderbrætter m.v. eller håndtering  

af evt. døde fugle bør man tage handsker på og vaske  

hænder afslutningsvis.  

 

Har I har høns eller andet fjerkræ ved naturskolen, 

anbefaler vi dog, at I ikke også fodrer vilde fugle, fordi  

det giver en unødig risiko for overførelse af smitte til det 

tamme fjerkræ. 
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Må elever/gæster komme med ind i hønsegården på  

naturskolen?  

Ja, men man skal vaske fodtøjet, før man går ind til  

hønsene, og når man går ud igen for ikke at sprede  

smitte. Desuden skal man som altid, når man har været  

i kontakt med fjerkræ, sørge for grundig håndvask med  

vand og sæbe.  

 

Må vi tage elever/gæster med på et besøgs- 

landbrug? 

Ja, man skal blot være opmærksom på  

at få rengjort fodtøj efter endt besøg og i øvrigt følge  

reglerne på besøgslandbruget. 

  

Er det farligt at puste æg for at dekorere dem til  

påske?  

Nej, hvis æggene er rengjorte, er der ingen risiko for at  

få fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, 

at man spritter æggene af, inden man puster dem ud af 

hensyn til salmonellarisikoen.  

 

Læs mere om påskeæg på www.altomkost.dk.  

 

Er der risiko for fugleinfluenza, hvis vi ruger æg ud  

i en rugemaskine?  

Nej. 

 

Har du spørgsmål?  

Ring til Fødevarestyrelsen, tlf. 7227 6900  

 

Læs mere på internettet:  

Fødevarestyrelsen www.fvst.dk 

Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 

Statens Serum www.ssi.dk 

 

http://www.altomkost.dk/
http://www.fvst.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.ssi.dk/

