Beskytt hønene dine mot fugleinfluensa
Fugleinfluensaen i Europa banker på dørene våre. Hittil er sykdommen påvist i Danmark, Sverige og
Finland. Smittepresset i Sentral-Europa er høyt, spesielt hos villfugl. Mange av villfuglene vil i
forbindelse med vårtrekket komme til Norge de neste månedene.
Mattilsynet vedtok på tampen av 2016 den såkalte portforbudforskriften i visse deler av landet.
Hensikten med denne er å beskytte hobbyhøns og andre fugler i fangenskap mot å bli smittet av
fugleinfluensa fra villfugl. Dette er spesielt viktig fram til sommeren da trekkfuglene vil fly fra
Sentraleuropa til Norge i denne perioden
Bestemmelsene i forskriften innebærer at hobbyhøns og andre fugler i fangenskap må holdes
innendørs eller i innhegnet område med tett tak utendørs. Det stilles krav til at alle som holder
hobbyhøns eller andre fugler i fangenskap skal registrere seg hos Mattilsynet. Hensikten med
registreringen er å lettere kunne kontrollere et eventuelt utbrudd.
Portforbudforskriften gjelder i følgende fylker: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold,
Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland. Området kan bli utvidet hvis situasjonen
endrer seg. Forskriften vil ikke oppheves så lenge vårtrekket til de ville fuglene pågår.

Du kan ta en rekke forhåndsregler for å hindre smitte fra ville fugler til hønene dine.















Minst mulig besøk av folk i fjørfeholdet. Hvis du har besøk av noen som ofte går turer i
våtmark og andre steder hvor ville fugler samles er det en god idè å begrense kontakten de
har med hønene dine.
Besøkende skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene før kontakt med fuglene. Bruk
gjerne overtrekksklær og sko som kun brukes i dyreholdet. Sko som har vært i kontakt med
avføring fra ville fugler skal ikke inn i området hvor du holder dine høner.
Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for at fôrsøl fjernes.
Følg de andre kravene i «portforbudforskriften» i områder med risiko for smitte.
Vær spesielt oppmerksom på nedsatt fôr- og vannopptak og fugler med
respirasjonsproblemer.
Unngå å komme i kontakt med fjørfe i Europa nå hvis du kan. Hvis det likevel skjer, foreta
kroppsvask, skift og vask klær og la det gå minimum 48 timer før kontakt med egne dyr i
Norge.
Ved kontakt med sjuke fugler i utlandet (gjelder generelt), gjennomfør alltid samme
prosedyre som beskrevet over og la det gå minimum 72 timer, gjerne mer, før kontakt med
egne dyr (mennesker kan være friske smittebærere i flere dager).
Unngå å ta med rugeegg fra Europa (fugleinfluensavirus kan smitte via egginnhold og
skalloverflate). Dette er for å beskytte norske fjørfe mot smitte.
Husk at det ikke er tillatt å ta med seg fjørfekjøtt eller fjørfeprodukter fra områder med
restriksjoner på grunn av fugleinfluensa. Dette er for å beskytte norske fjørfe mot smitte. Det
er hittil ikke påvist smitte av Fugleinfluensavirus H5N8 til mennesker. I tillegg vil
varmebehandling til 70 grader (koking, steking, grilling) av egg og kjøtt, drepe viruset.

Meld fra om du ser døde fugler
Vi oppfordrer også folk til å si fra til Mattilsynet dersom de finner syke eller døde fugler. Du trenger
ikke si fra til oss om du finner døde fugler som er skadet, magre eller råtne.
Det vi spesielt ber folk være oppmerksomme på er dersom de finner flere døde andefugler innenfor
et begrenset område, gjerne i nærheten av vann eller våtmark. Tegn på fugleinfluensa kan også være
et stort antall døde fugler i ett område, og det trenger ikke nødvendigvis være andefugler.
Frem til nå har man funnet fugleinfluensa i 29 land i Sentral-Europa. Typen av fugleinfluensavirus
som er funnet har aldri smittet mennesker eller pattedyr. Vi anbefaler allikevel at du selv ikke tar på
døde villfugler og holder hunden unna dem.
Veterinærinstituttet vurderer fremdeles smitterisikoen til kommersielle fjørfevirksomheter i Norge
som lav, men det er allikevel viktig å ta en rekke forhåndsregler. Fugleinfluensa smitter lett fra ville
fugler til tamme fugler og fra dyr til dyr i et fuglehold.

