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Fjerkræ, Økologi

Fjerkræ og andre fugle må igen komme ud

Lørdag den 29. maj ophævede Fødevarestyrelsen kravet om at gæs, høns, ænder og kalkuner skal være lukket inde og
under tag.
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Forbuddet ophæves

Særlige forebyggende foranstaltninger mod fuglein�uenza blev indført af fødevarestyrelsen d. 6. november 2020. Det betød, at fjerkræ og andre

fugle har været indelukket eller overdækket lige siden.

Forbuddet mod at lukke fjerkræ ud blev ophævet fra lørdag d. 29. maj, som følge af, at bekendtgørelserne om særlige forebyggende

foranstaltninger mod aviær in�uenza for fjerkræ og andre fugle i fangenskab og bekendtgørelse om samling af fjerkræ og andre fugle i fangskab

blev ophævet.

Risikoniveauet for højpatogen fuglein�uenza sænkes fra høj til lav

Risikoen for introduktion af HPAI fra vilde fugle er på nuværende tidspunkt lav. Det vurderer dansk Veterinærkonsortium på baggrund af at:

De helt store træk af vilde fugle over Danmark er ved at være slut

Antallet af indberettede døde vilde fugle er faldet de seneste uger i både Europa og Danmark

Positivprocenten blandt testede døde vilde fugle er faldet

Læs mere om situationen med fuglein�uenza

Fødevarestyrelsen: Fuglein�uenza - aktuel situation

Hvis hønerne skal holdes på stald på grund af fuglein�uenza

Landbrugsstyrelsen: Økologisk fjerkræ ændrer ikke økologistatus
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