
06-03-2017

1

Oplæg om kontrol med fjervildt opdræt og kontrol med 
indførsel af fjervildt 

Oplæg Vildtforvaltningsrådet 3. marts 2017.
V/Stig Jessen, Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Emner:

• Kampagnen mod ulovlig indførsel af fjervildt

– Formål og baggrund

– Kontrol hos importører/modtagere/transportører

– Resultater

– Erfaringer og konklusioner

• Kontrol i besætninger med fjervildt

• Indførsel af fjervildt og rugeæg 2015-16

• Fjervildts betydning for spredning af sygdomme
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Fjervildt jf. Fødevarestyrelsen: Fasaner, gråænder, vagtler, rødhøns, stenhøns 

og agerhøns der opdrættes landbrugsmæssigt.

Fjervildt jf. Miljøstyrelsen: Fasaner, agerhøns og gråænder, der udsættes til 

jagtformål!
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• Information om regler for indførsel  og udsætning af 
fjervildt.  

• Kontrol med sporbarhed ved indførsel af fjervildt. 

• Kontrol med dyrevelfærd, herunder dyrevelfærd under 
transport  

• Afdække om der er behov for mere information omkring 
regler for indførsel af fjervildt.

Kampagnens formål.

Baggrund:
• Aftalt ved servicetjek af fjerkræsektoren i 2012

• Der indføres meget fjervildt til DK

• Risiko for indførsel og spredning af bla. Newcastle 
disease og Fugleinfluenza!

• Kontroller i 2015 viste alvorlige udfordringer med 
sporbarhed og regeloverholdelsen
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Kontrol hos udsætteren/modtageren
Den person/virksomhed der modtager fjervildt fra udlandet og sætter dette ind i egen besætning eller sætter det ud i naturen.

Nb! Opdrættede ænder må ikke sættes ind i en anden besætning.
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• Sporbarhed

– Besætninger over 100 fugle skal være registrerede

– Sundhedscertifikatet helt til bestemmelsesstedet

– Optegnelser over udsætning (> 100 fugle)

– Krydstjek med importørens oplysninger

– Ansvarlig person for udsætning udpeget (> 100 fugle)

– Kursus i opdræt af fjervildt (> 100 fugle)

• Dyrevelfærd

– Ingen næbringe, næbtrimning kun af overnæb

– Alder ved udsætning 

• Sundhedstilstand

– Sunde raske dyr

– Testet for Fugleinfluenza

Kontrolleres hos importøren.
Den person/virksomhed, der er ansvarlig for modtagelsen af en forsendelse af fjervildt fra udlandet.

• Registrering som importør

– Gælder specifik dyreart og afsenderland f.eks. fasaner fra Polen.

• Sporbarhed

– Indførte dyr ledsaget af et Traces sundhedscertifikat

– Optegnelser over leveringer: navn og adresse på modtagere af fuglene 

– Antal dyr modtaget krydstjekkes med antal dyr solgt

– 2-3 modtagere kontrolleres efterfølgende 

• Forhåndsanmeldelser

– Alle indførsler skal forhåndsanmeldes til den lokal Veterinærenhed

– senest 1 arbejdsdag før forventet ankomst

– Skriftlig og indeholde dyreart, antal, afsendelsessted, bestemmelsessted og 
ankomsttidspunkt 
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Kontrol hos transportøren:
erhvervsmæssig transport/ transport som led i økonomisk virksomhed.

• Beskyttelse af dyr under transport.

– Oplysninger om transporten (afgangssted, transporttid 
bestemmelsessted m.m.)

– Autorisation  

– Kompetencebevis (Fører og ledsager) 

– Transportmidlet godkendt til dyretransport (lange forsendelser over 8 
timer)

– Lastetæthed (fjervildt under 1,6 kg i vægt skal have 180-200 cm2/dyr)

– Adgang til foder og vand (transport over 12 timer)

– Kasser til fugle skal være i forsvarlig stand

– Ventialtion

• Dyreværnsloven (alle transporter) 

– Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes mod lidelse, angst, varigt 
men og væsentlig ulempe

• Erhvervsmæssig transport af fjerkræ

– Optegnelser over transporterede dyr

– Optegnelser over rengøring og desinfektion af transportmidlet
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Danske importører
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Udenlandske transportører

Information om regler

• Møde med interessenter før kampagne start og 
orientering om , formål, baggrund og regler

• Deltagelse i landsdækkende  informationsmøder

• Information i JÆGER og på DJ’s Hjemmeside

• Video på DJ Hjemmesider om regler og kontrol

• Samarbejde med Politi og SKAT ved grænsen før, under 
og efter kampagnen

• JÆGER med på grænsekontrol

• Information og offentliggørelse af kampagnes resultater
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Kampagnekontroller 2016.

• 22 kontroller / 20 kontrolobjekter

• Kontrolperiode 1.juni til 23. sept.

• Udvælgelse af forsendelser via Traces

• Udvælgelse af modtagere via traces og fra optegnelser 
hos importører

• Kun forsendelser med fasaner og agerhøns kontrolleret

• Ingen forsendelser med gråænder kontrolleret

• 7 dage med grænsekontrol (lørdage-søndage i juli.
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Resultater.
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Oversigt over  antal kontroller

Antal 
kontroller

Antal 
kontrollerede

Antal kontroller med en eller 
flere sanktioner  hvor der er 

angivet kampagne på 
delresultatet

Procent af kontroller, hvor 
der er givet en sanktion

Kontrolbesøg 19 17 13 68%

Administrative 

kontroller 3 3 1 33%

Kontroller i alt 22 20 14 64%
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Antal kontroller
Antal kontroller med 
overtrædelser

Antal kontroller med 
indskærpelser

Antal kontroller med 
påbud/forbud

Antal kontroller med 
politiameldelser

Omsætning 21 13 13 1 0

Dyrevelfærd transport 5 1 0 0 1

Dyrevelfærd besætning 3 0 0 0 0

Husdyrsygdomme 1 1 1 0 0

I alt 30 15 14 1 1

 Lovgivningsområder (Ordinære kontolbesøg og administrative kontroller)

Regel navn Paragraf Antal sanktioner  ialt Antal indskærpelser Antal påbud/forbud Antal politiameldelser

Dyreværnsloven 1 1 0 0 1

Dyreværnsloven 2 1 0 0 1

Fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ 22 1 1 0 0

Fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ 43 1 1 0 0

Fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ 47 1 1 0 0

Fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ 41 1 1 0 0

Opdræt af fjervildt 2 5 5 0 0

Opdræt af fjervildt 31 1 1 0 0

Opdræt af fjervildt 32 3 3 0 0

Opdræt af fjervildt 8 2 1 1 0

Pl igt ti l overvågning for aviær influenza 11 1 1 0 0

Transportforordningen 3 1 0 0 1

Transportforordningen 6 1 0 0 1

Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 3 3 3 0 0

Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 4 4 4 0 0

Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 8 1 1 0 0

Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 9 2 2 0 0

30 25 1 4

 Regler (Ordinære kontolbesøg og administrative kontroller)
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Hyppigste overtrædelser:

• Manglende anmeldelse af bedrift med fjervildtopdræt i 
CHR

• Veterinærdokumenter som ledsagede fuglene angav 
ikke korrekt bestemmelsessted 

• Modtagere af fjervildt var ikke registrerede som importør 

• Der kunne ikke forevises optegnelser over dato og sted 
for udsætning af fjervildt i naturen 
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Erfaringer fra Kontrollerne.

• Ingen forsendelser af fjervildt uden papirer 

• Lange transporter af 6 ugers fasaner, har udfordringer 
mht. tildeling af foder og vand  

• Døde fugle under transport

• Forsendelser kan ikke spores til deres endelige 
bestemmelsessted 

• Traces angiver ikke korrekt bestemmelsessted

• Manglende optegnelser over udsætninger

• Manglende optegnelser over køb og salg

• Ikke alle fjervildt besætninger registreret i CHR/FVST

• Fasaner ældre end 8 uger sættes ud i naturen

• Ingen gråænder indført til udsætning (Men kan det nu 
passe ?)

20



06-03-2017

11

21

Hvad er konklusionen efter 
kontrolkampagnen:

• Udfordringer med at spore indført fjervildt en deres 
endelige bestemmelsessted

• Smittesporing ved udbrud bliver en udfordring

• Ikke muligt at bekræfte mistanker om ulovlig indførsel

• Generelt god effekt af informationskampagne
– Mange er blevet registret som importør i 2016

– Mange forsendelser er i 2016 opdelt i mindre forsendelser  

– Flere foretager optegnelser over udsætninger

– Danmarks Jægerforbund gjorde en stor indsats for at informere om regler

• Risiko for spredning af smitsomme sygdomme fra 
uregistrerede opdræt

• Kampagnen følges op med målrettede kontroller i 2017

• Behov for mere information om reglerne fremadrettet
22
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Oversigt over antal besætninger pr. nov.-17

24

Dyreart Opdræt Omsætter Rugerier 

Fasaner 129 15 8

Agerhøns 10 2

Gråænder 20 2 2

Uspecificeret 
fjervildt/andre 
arter

4 8

NB! Flere besætninger er registreret med flere dyrearter på samme ejendom. 
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Kontrol  i fjervildt opdræt 2013-2017

25

År Antal
kontrollerede 
besætninger

Antal med 
sanktioner

Antal uden 
anmærkninger

2013 25 3 22

2014 3 0 3

2015 30 1 29

2016 Kun kontroller som led i kontrolkampagnen

2017 40 ? ?

Indførsel af fjervildt
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Indførsel af fjervildt

• Fasaner og agerhøns kommer typisk fra Frankrig, 
Sverige og Polen

• Daggamle kyllinger hentes i maj og juni

• Daggamle kyllinger kommer primært fra Frankrig

• 6 ugers kyllinger fra starten af juli til medio august

• 6 ugers kyllinger (Sverige og Polen)

• Få importører får flere forsendelser årligt 

• Enkelte importører henter 25-50.000 fasaner årligt

• Gråællinger ????
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Fjervildt indført til DK 2016
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Land Fasaner Heraf daggamle 

fasaner

Agerhøns Ænder

Frankrig 224436 224436 1530 0

Polen 91020 8000 450 0

Sverige 56235 0 0 0

Ungarn 3200 0 0 0

I alt. 374891 1980 0
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Fasaner indført i 2015.
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NB! Antal fasaner indført fra Sverige kan ikke umiddelbart trækkes
da, de i 2015 har anvendt en forkert kode i Traces.

Land Fasaner Heraf daggamle

Frankrig 102262 102262

Polen 72400 12000

I alt. 174662 114262
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Kilde : Gylle.dk der har tallene fra Traces /fvst. 

�
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Indførsel af rugeæg i 2016:

31

• Ingen officielle tal meldt ud fra Traces.

• Men adskillige forsendelser modtaget fra Frankrig og 
Polen i 2016

• Gætter på, at der indføres rugeæg på sammen niveau 
som tidligere dvs. 250.000-400.000 æg årligt.

• Disse vil producere ca. 175.000-280.000 fugle til 
udsætning

Udsætning og smittespredning
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Fugleinfluenza

Fundet hos vilde fugle senest i feb. 2017. 2 besætninger smittede i 
efteråret 2016. Udbrud i hele Europa pt. og også hos fjervildt. Alvorlige 
konsekvenser for eksporten ved smitte til erhvervsfjerkræ

Newcastle Disease

Sidste udbrud i DK i 2005. Krav om vaccination. Regelmæssige udbrud 
i EU. Svømmefugle symptomløse smittebærere. Alvorlige 
konsekvenser for eksporten ved smitte til erhvervsfjerkræ

Ornitose / Papegøjesyge

Smitte fra dyr til mennesker. Udbrud hvert år i DK. Dødfald pga. kontakt 
med duer og ænder i 2015. 
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Hvordan spredes smitte:

• Flytning af syge dyr eller dyr, der bærer smitte

• Flytning af gødning, strøelse, dyreprodukter og døde dyr

• Passiv overførsel af smitte via mennesker eller andre dyr
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Risiko for smittespredning ved hold af 
fjervildt

• Flytning  af dyr mellem besætninger 

• Opdræt af mange dyr på samme sted

• Indførsel af dyr fra udlandet

• Transport af dyr i ikke rengjorte transportmidler

• Brug af udstyr/transportkasser, der ikke er rengjorte

• Kontakt med vildefugle 

• Indfangning af vilde fugle

• Uhensigtsmæssig bortskaffelse af døde dyr

• Opdrættede fugle spredes over hele landet 
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Hvordan begrænser vi smittespredningen:

• Registrering af besætninger i CHR (> 100 fugle)

• Overvågning af sygdomme i besætningen (AI)

• Krav om anmeldelse til FVST ved tegn på sygdom

• Vaccination (ND)

• Krav til bortskaffelse af døde dyr 

• Krav om rengøring og desinfektion af transportmidler

• Krav om dyrlæge syn inden indførsel fra andre lande

• Krav til hold af fjervildt /adskillelse af dyregrupper

• Retningslinjer for indfangning

• Sikrer sporbarheden = Optegnelser 
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Tak for opmærksomheden

Foto taget fra hjemmesiden hos en Polsk opdrætter, der sælger fasaner til Danmark


