Information till kommunerna ‐ Frågor kring döda/sjuka fåglar

Den 23/3‐2021 har högpatogen fågelinfluensa H5N5 konstaterats i en liten hobbybesättning i Skå i
Ekerö kommun, Stockholms län.
Följande information har gått ut på Länsstyrelsens hemsida Aktuellt om smittsamma sjukdomar |
Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se), och information har gått ut i sociala medier.
Även Ekerö kommun har lagt ut information på sin hemsida och sociala medier.
Jordbruksverket har bra information om utbrottsläget, gällande regler och frågor och svar
Fågelinfluensa ‐ Jordbruksverket.se
Även krisinformation.se har frågor och svar sammanställt från olika myndigheter.
Myndigheternas svar på frågor om fågelinfluensa ‐ Krisinformation.se
Statens veterinärmedicinska anstalt har bland annat en karta över fynd av fågelinfluensa hos vilda
fåglar.
Fågelinfluensa/Aviär influensa (AI) ‐ SVA

När allmänheten ringer om vilda sjuka eller döda fåglar
Det finns mycket frågor och oklarheter gällande hanteringen av vilda sjuka eller döda fåglar och det
finns i dagsläget tyvärr inga tydliga och definitiva svar i frågan vad gäller ansvar och hantering. Det är
dock så att kommunerna brukar hantera dessa frågor enligt Miljöbalken och ev annan lagstiftning
och det finns olika lösningar ute i landet.
Smittsamheten till människa för de båda aktuella virustyperna i landet H5N8 och H5N5 bedöms som
just nu som mycket låg. Dock finns det hos influensavirus alltid en zoonotisk potential att för smitta
till människa och behöver därför hanteras på ett smittskyddssäkert sätt.
Här kommer en preliminärt försök att vägleda er men detta kan komma att ändras beroende på
Jordbruksverkets utredning m.m.
När det finns sjuka fåglar (vid fågelinfluensa kan det uppstå beteendestörningar, tex snurrande
svanar) på publika platser så kan det vara läge att med hjälp av era viltvårdare avliva dessa djur enligt
gängse hantering.
Enstaka döda fåglar kan antingen lämnas i naturen, grävas ner eller lämnas till förbränning. För
smittspridningens skull är det naturligtvis alltid bäst om kroppen kan avlägsnas, men det får bedömas
från fall till fall beroende på omständigheter/fyndplats.
Om det är allmänhet som hanterar fågeln bör de få råd att använda handskar och tvätta händerna
efter kontakt med döda fåglar.
Ansamling av döda fåglar bör tas omhand och lämnas till förbränning, detta bör då ombesörjas av
kommunen. Kontakt bör tas med Sv Lantbrukstjänst/Konvex för destruktion.
Personal som hanterar döda/sjuka fåglar i arbetet bör använda handskar, munskydd, engångsoverall
(arbetsmiljöskydd).
Fåglarna förpackas i dubbla plastpåsar, spraya gärna med virkon på respektive påse.
Obs. kom ihåg att fågelinfluensan primärt är en fågelsjukdom som smittar fåglar även om man ska
vidta försiktighet vid hanteringen.

Rapportering till SVA
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) önskar att man rapportera döda/sjuka fåglar till dem
antingen på telefon 018‐674000 eller deras blankett Rapportera sjuka/döda vilda djur ‐
Rapporteravilt (sva.se). De avgör sedan om de vill få in fågeln/fåglarna för analys.

Information om hantering av fågelinfluensa finns bl.a. beskrivet i epizootihandboken (den är dock
inte helt uppdaterad), se relevanta kapitel i handboken; kommunens roll m.m. Epizootihandboken ‐
Jordbruksverket
Här finns också länk till Jordbruksverkets rapport om tillämpning av miljöbalken vid lokalt
omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott Tillämpning av miljöbalken vid lokalt
omhändertagande av smittfarligt (jordbruksverket.se)
Statens vilt
Statens vilt ‐ Naturhistoriska riksmuseet (nrm.se)

