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Folketingets Lovsekretariat

J.nr.: 438-87 Den 

Folketinget har ved skrivelse af 27. februar 2006 (spørgsmål S 2856) anmodet om min besvarelse af 
følgende af Per Clausen (EL) stillede spørgsmål:

Spørgsmål nr. S 2856:
”Hvad kan ministeren sige om handlen og brugen af fjerkrægødning til foder i fiskedamme i bl.a. Syd-
østasien og Østeuropa som mulig smittekilde for fjerkræinfluenza?”

Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, der har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde 
mig:

”Det er ikke rapporteret, at fisk er modtagelige for højpatogen fugleinfluenza virus.

Fjerkrægødning fra fugle, som er smittet med højpatogen fugleinfluenza virus kan indeholde betydeli-
ge mængder virus. Virus vil formentlig kunne overleve op til 3 måneder i vand, der er 28 grader 
varmt. Derfor vil deponering af fjerkrægødning med fugleinfluenza-smitte formentlig kunne
bidrage til videresmitte til andre fugle.

Desuden kan det oplyses, at der er følgende bestemmelser om import af fjerkrægødning fra 3. lande:

Import og eksport af husdyrgødning reguleres af  Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er be-
stemt til konsum.

Forordningen fastlægger sundhedsbestemmelser til både import, eksport og samhandel af uforarbejdet 
gødning, forarbejdet gødning og forarbejdede gødningsprodukter. Bestemmelserne tager sigte på at 
undgå risiko for overførsel af husdyrsygdomme.

Vedrørende samhandel med uforarbejdet fjerkrægødning mellem Medlemsstaterne gør følgende regler 
sig gældende: 

• fjerkrægødningen skal stamme fra områder, der ikke er underlagt restriktioner som følge af 
Newcastle disease (ND) eller Aviær influenza (fugleinfluenza) og, 

• Fjerkrægødningen skal stamme fra flokke, som ikke er vaccineret for ND, hvis gødningen 
sendes til regioner med særlig status som ikke vaccinerende lande.
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Medlemsstaterne skal tillade import af uforarbejdet fjerkrægødning og uforarbejdede fjerkrægød-
ningsprodukter fra tredjelande, der er opført på en særlig tredjelandsliste, hvorfra import af fersk 
fjerkrækød er tilladt. Importreglerne følger samhandelsreglerne. Derudover skal gødningen/gødnings-
produkterne altid komme fra godkendte anlæg, samt ledsages af veterinære sundhedscertifikater.

Kommissionen arbejder i øjeblikket på harmoniserede regler og et veterinært sundhedsdokument for 
både samhandel og import af gødning.

Reglerne for import af fiskefoder fastsættes ligeledes i Biproduktforordningen. og disse importer skal 
ledsages af de sundhedscertifikater, som er i forordningen. I disse certifikater er det nævnt hvilke typer 
af biprodukter, der må indgå i foderet, og her fremgår det, at det ikke er tilladt at importere fiskefoder 
med indhold af gødning.”

Lars Barfoed
/ Birgit Gottlieb


