FAKTA OM

Smittevern i fjørfehold
som har tilgang til utearealer

Høsten 2020 ble det for første gang påvist
høypatogen fugleinfluensa hos viltlevende
fugl i Norge. Du som har fjørfe må ta høyde
for at det kan være fugleinfluensasmitte
hos ville fugler i ditt nærområde. Det betyr
at godt smittevern er viktig, særlig for deg
som har fjørfe med tilgang til utearealer.
HUSK OPPDATERT SMITTEVERNPLAN
Planen skal beskrive hva du gjør for å hindre at du får smitte inn i
fjørfeholdet ditt. Smittevernplanen skal også beskrive hva du gjør
for å forebygge overføring av smitte til andre dyrehold. For at
planen skal fungere, må den til enhver tid være tilpasset
smittesituasjonen i området, og driften din.

SØRG FOR EN VELFUNGERENDE SMITTESLUSE
Husk skift av klær og skotøy, håndvask og desinfeksjon for alle
som skal inn i fjørfebesetningen din. Begrens antall besøkende
og annen trafikk ut og inn av fjørfeanlegget ditt til det som er
nødvendig.

BESKYTT DRIKKEVANN OG FÔR
Sørg for at ville fugler ikke blir tiltrukket av kraftfôr,
fuglemat/fuglenek, eggsøl, vann og kadaver / døde fugler i
nærheten av fjørfeholdet ditt. Dersom du har privat vannkilde,
kan det være lurt å gjøre tiltak for å sikre at vannet er rent og
uten smitte.

BESKYTT FUGLENES UTEAREAL
Kontakt med ville fugler vil utgjøre en risiko for å få sykdom på
egne fjørfe. Dyrehold med uteområder i nærheten av
våtmarksområder vil være ekstra utsatt. Vi anbefaler å sette inn
tiltak som kan begrense kontakten, som fôring innendørs og
inngjerdet uteareal, Dersom utearealet er lite nok, vil tak gi god
beskyttelse mot smitte. Der det ikke er mulig å hindre kontakt
med ville fugler er det ekstra viktig å være oppmerksom på tidlige
sykdomstegn, som redusert eggproduksjon eller fôropptak.
Økologiske vannfugler skal ha tilgang til bekk, elv, vann eller
damanlegg når vær og hygieniske forhold tillater det. For å hindre
smitte fra ville fugler må arealene tilrettelegges slik at hygieniske
forhold kan sikres, f.eks. ved at damkanter steinsettes og
rengjøres jevnlig.

UNNGÅ KRYSSENDE TRAFIKK MELLOM REN OG
UREN SONE
Det er en stor fordel å ha egen dør for inn- og utlasting av dyr og
egg. Dersom kryssende trafikk mellom ren og uren sone ikke kan
unngås, for eksempel i forbindelse med lagring/henting av egg,
sørg for gode rutiner for vask og desinfeksjon der dette
forekommer i dyreholdet ditt.

SØRG FOR MULIGHET FOR Å HA FUGLENE INNE

UNNGÅ KONTAK MED VILLE FUGLER

HUSK Å VARSLE

Har du vært i kontakt med ville fugler, ta en dusj og skift klær før
du er i kontakt med egne fjørfe.

Følg med på symptomer på sykdom. Varsle Mattilsynet straks på
telefon ved mistanke om alvorlig smittsom dyresykdom.

I perioder med høyt smittepress kan det være nødvendig å ha
fuglene innendørs hele døgnet (portforbud). Det er viktig at du
har fasiliteter som gjør det mulig å ivareta dyrevelferden på en
god måte også når fuglene dine må være innendørs.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale Mattilsyn på telefon 22 40 00 00. www.mattilsynet.no

