
 
 

 

Skjerpede smittevern- og hygienetiltak for fjørfenæringa i hele landet   
 

Med påvist fugleinfluensa hos villfugl i Norge, er det viktig å skjerpe smittevern- og hygienetiltakene ved 

egne dyrehold og ved rugerier og slakterier. Disse tiltakene er anbefalinger som gjelder i første omgang ut 

året.   

Mattilsynet har innført «portforbud» i en rekke kommuner langs kysten. Det innebærer at alt fjørfe skal 

holdes under tak, fysisk avskjermet fra uteomgivelsene. Også andre regler gjelder. Hvilke kommuner som til 

enhver tid er definert som høyrisikoområder står oppført nederst i Forskrift om høypatogen aviær influensa.  

Den finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-05-1417?q=h%C3%B8ypatogen  

I tillegg er det enighet i fjørfenæringa om å skjerpe smittevern- og hygienetiltakene i hele verdikjeden for 

fjørfe for å minimere risikoen for å få inn smitte. Fås smitte inn i én virksomhet, kan alle dyrehold innen ti 

kilometer radius komme i soner som kan begrense forflytninger av blant annet dyr, egg, gjødsel, kadavre, 

mm. Det kan ikke utelukkes smitte i villfuglfaunaen hele vinteren og eventuelt også under vårtrekkene.    

Særlig er det viktig å ha kontroll på all person- og kjøretøytrafikk til og fra virksomhetene 

1. Hold alt fjørfe inne 

2. Begrens trafikk til og fra virksomheten til det absolutt nødvendige. Rutinebesøk av 

helseovervåkingsveterinærer, fôrkonsulenter, KSL-revisorer og andre bør utgå.  

3. Skift sko ved alle innganger og gjennomfør nytt skoskift når du passerer smitteslusa.   

4. Stopp gårdssalg av egg og andre produkter direkte fra gården.  

5. Vask og desinfiser ramper og plattinger ved mottak av fjørfe og etter henting av egg.  

Som alltid gjelder også følgende 

6. ALT personell skal bruke smitteslusa – også plukkepersonell  

7. Før besøkslogg med tanke på smittesporing 

8. Ha faste plasser for kjøretøy, så kryssforurensning mellom kjøretøy unngås 

9. Unngå å tiltrekke villfugl ved at de har tilgang til fuglemat, kraftfôrsøl (under silo), eggsøl, og 

kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt. 

 

Husk varslingsplikten i fugleinfluensaforskriften, § 3:  

«Eier eller ansvarlig for dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal straks varsle Mattilsynet 

dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår»: 

• Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager. 

• Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager. 

• Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke. 

• Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa. 

 

Om fugleinfluensaen – se https://mattilsynet.no  

Om smittebeskyttelse - se https://animalia.no/smittebeskyttelse 

Om fugleinfluensa generelt - se: https://animalia.no/fugleinfluensa 
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