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Information om fågelinfluensa hos vilda fasaner och gräsänder 

SVA har, i september i år, påvisat högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 i 

Södermanlands län hos frilevande gräsänder samt typen H5N1 hos frilevande fasaner 

i Skåne. Virusintroduktionerna till fåglarna antas i båda fallen ha orsakats av att 

virus kvarstått hos vilda fåglar och i miljön och inte en nyintroduktion från 

flyttfåglar. Under sommaren är förhållandena för virusöverlevnad sämre men trots 

det har fågelinfluensa påvisats hos vilda fåglar sporadiskt under 

perioden. Vinterhalvåret 2020-2021 var den värsta fågelinfluensaperioden hittills i 

Sverige både sett till antal utbrott på tama fåglar och antal fynd på vilda fåglar. Den 

höga förekomsten av virus bland vilda fåglar och i miljön har gjort att smittan har 

kvarstått längre än tidigare. Den utdragna fågelinfluensasäsongen kan också bero på 

att virusstammen 2020/2021 har längre överlevnadstid i miljön jämfört med 

fågelinfluensaviruset som drabbade Sverige 2016/2017 enligt färska studier. Nu finns 

risk för nya infektioner hos vilda och tama fåglar när det kalla vädret kommer och 

solljuset succesivt minskar. Dessutom finns stor risk att flyttfåglarna som anländer 

till Sverige under hösten för med sig nya fågelinfluensavirus.   

 

Rapportera om du ser sjuka eller döda fåglar  

Genom att rapportera förekomst av sjuka och döda fåglar på rapporteravilt.sva.se och 

att skicka in döda fåglar till SVA hjälper man till i arbetet med att bedöma risken för 

fågelinfluensa i olika regioner och samtidigt bidrar man till SVA:s övervakning av 

andra sjukdomar.  

 

Andfåglar kan i vissa fall bära på fågelinfluensaviruset och smitta andra arter utan att 

själva bli sjuka. Hönsfåglar så som fasaner och rapphöns är betydligt känsligare med 

högre risk för sjukdom och dödsfall.  

 

 

 

 

 

 

Tänk på god hygien  
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För att begränsa smitta till tamfåglar och vilda utsatta bestånd är det viktigt att tänka 

på biosäkerheten i samband med jakt och annan hantering av utsatta fåglar. Tänk på 

att tvätta både utrustning, kläder, skor och eventuella hundar som används vid 

fågeljakt noggrant om man ska besöka olika fågeltäta platser. Tvätta först bort all 

synlig smuts från skor och utrustning, låt torka och använd därefter 

desinfektionsmedel. Kläder tvättas i 60 grader och torktumlas med fördel efteråt. 

Noggrann rengöring är extra viktigt efter fågeljakt om man har egna fjäderfän 

hemma, om man ska besöka en fjäderfäbesättning eller om man åker mellan gårdar 

och områden för att jaga eller hjälpa till vid fågeljakt.  

 

Vid hantering av självdöda, vilda fåglar bör man använda handskar, eller vränga en 

plastsäck/plastpåse om djuret, för att undvika direktkontakt. Tänk på god hygien och 

att hantera materialet i väl ventilerat utrymme, gärna utomhus. Om det finns 

misstanke om fågelinfluensa är det lämpligt att tillämpa en karens på 48 timmar 

mellan hantering av självdöda fåglar och besök på en fjäderfäanläggning eller 

fågeltäta platser.  

 

Det finns många olika varianter av fågelinfluensa. Risken att den högpatogena 

fågelinfluensa som har förekommit i Europa under de senaste åren skulle kunna 

smitta människa bedöms vara låg. Den typ av fågelinfluensa H5N1 som konstaterats i 

Sverige och Europa under 2021 ska inte förväxlas med H5N1 som påvisades 

i Sverige 2006-2007 som innebar högre risker för människor.    

Om du upplever luftvägssymtom efter att hanterat en fågel med konstaterad 

fågelinfluensa rekommenderar folkhälsomyndigheten att du ska informera vården.  

  

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta SVA på 018-67 40 00 

 

 

Mer information  

Webbnyhet om fågelinfluensa på fasaner i Skåne 

SVA:s information om fågelinfluensa 

SVA - Karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar  

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa  

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) 

https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/fagelinfluensa-aviar-influensa-ai/
https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/fagelinfluensa-aviar-influensa-ai/
https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa
https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa
https://rapporteravilt.sva.se/

