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15-11-2016

Slutrapport for kampagnen om
Ulovlig indførsel af fjervildt.
INDLEDNING

Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på
sporbarhed og dyrevelfærd ved indførsel af fjervildt til Danmark. Fjervildt (fasaner, agerhøns og gråænder) indføres til Danmark med henblik på udsætning til jagt eller til indsætning og opdræt i en dansk besætning.
Kontrollen har været målrettet importører og transportvirksomheder, der indfører fjervildt fra udlandet samt personer, der opdrætter eller udsætter indført fjervildt.
Lovlig indførsel af fjervildt kræver, at fuglene er fulgt af korrekt udfyldte veterinærdokumenter, og at fuglene via optegnelser over omsætning, salg og udsætning, kan spores
fra afsenderlandets besætning til fuglenes endelige bestemmelsessted i Danmark.
Ulovlig indførsel, salg og udsætning af fjervildt fra lande uden for Danmark udgør en væsentlig risiko for indførsel og spredning af uønskede sygdomme, som f.eks. fugleinfluenza
og Newcastle Disease, som Danmark p.t. er fri for.
Indslæbning af disse sygdomme kan medføre øget dødelighed, dårlige produktionsresultater og dermed også dårligere indtjening i fjerkræproduktionen, samt få alvorlige konsekvenser for eksporten, på grund af manglende muligheder for at afsætte fjerkræprodukter på de internationale markeder.
Formålet med kampagnen har således været, at:
 informere om gældende regler for indførsel af fjervildt, samt krav til optegnelser
over udsætningen af fjervildt
 kontrollere Fødevarestyrelsens regler for sporbarhed ved indførsel af fjervildt.
 kontrollere Fødevarestyrelsens regler med dyrevelfærd, herunder dyrevelfærd
under transport
 afdække om der er behov for mere information omkring regler for indførsel af
fjervildt.
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KONKLUSION

Der er i 2016 indført i alt 374.000 fasaner til Danmark, heraf er 232.000 daggamle kyllinger. Det er hovedsagligt fra Frankrig, Polen og Sverige der importeres fasaner. Se tabel 3 og figur 1.
I 2016 er der indført knapt 2000 agerhøns til Danmark, hvoraf den overvejende del er
daggamle kyllinger.
Der er i 2016 ikke indført gråænder til Danmark.
Der er ved kampagnen ikke fundet forsendelser af fjervildt til Danmark, hvor fuglene ikke
har været ledsaget af veterinærdokumenter udstedt i afsenderlandet. Det er dog i adskillige tilfælde konstateret, at der var fejl i disse dokumenter, f.eks. at der var angivet en
forkert modtager af fuglene, eller angivet et forkert bestemmelsessted for fuglene.
Der er ved kontrol i de besætninger, der har indført fjervildt fra udlandet, og som opdrætter fjervildt, ikke konstateret dyrevelfærdsmæssigt uforsvarlige forhold.
Kampagnen har dog afdækket udfordringer med at spore importeret fjervildt til deres
endelige bestemmelsessted. Der er ved flere kontroller afsløret, at fasaner, der er indført
med henblik på udsætning i naturen, ikke er udsat på det sted, der fremgår af veterinærdokumenterne, men i stedet er udsat på andre ejendomme.
Det er også konstateret, at fasaner der indføres med henblik på opdræt og videresalg, er
indsat i en fjervildtbesætning, der ikke var registreret hos Fødevarestyrelsen, og som
dermed heller ikke har været underlagt den nationale overvågning for bl.a. fugleinfluenza.
Der har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund været afholdt landsdækkende informationsmøder omkring udsætning af fjervildt, og Danmarks Jægerforbund har som opfølgning på disse møder informeret om reglerne for udsætning af fjervildt og reglerne for
indførsel af fjervildt fra udlandet på deres hjemmeside, i bladet ”Jæger” og i nyhedsbreve, som er udsendt til medlemmer af Danmarks Jægerforbund.
Det er Fødevarestyrelsens indtryk, at denne informationsindsats har øget kendskabet til
reglerne for indførsel af fjervildt hos både jægere og opdrættere af fjervildt idet Fødevarestyrelsen har konstateret en stigning i antallet af personer, der i løbet af foråret 2016
har ansøgt om, at blive registreret som importører af fjervildt.
Det er også Fødevarestyrelsens opfattelse, at flere forsendelser af fjervildt i 2016 er opdelt i mindre forsendelser, med angivelse af dyrenes korrekte bestemmelsessted på
sundhedscertifikatet. Fødevarestyrelsen tilskriver disse tendenser den øgede opmærksomhed og information om reglerne, der i år har været omkring indførsel og udsætning
af fjervildt.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at de gode resultater af informationsindsatsen samt
resultaterne fra kontrolkampagnen understreger, at der fortsat er behov for, at informere
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om reglerne for sporbarhed og registrering af besætninger med opdræt af fjervildt. Dette
er vigtigt for at bevare den gode sundhedsstatus, der er i danske fjervildt- og fjerkræbesætninger.

RESULTATER.

Der er gennemført 22 kontroller i forbindelse med kampagnen om ulovlig indførsel af
fjervildt, heraf er 3 kontroller gennemført som administrative kontroller, se tabel 1
Enkelte personer er kontrolleret flere gange i løbet af kontrolperioden, således at i alt 20
forskellige personer/virksomheder er kontrolleret, f.eks. er en transportør af fasaner kontrolleret 2 gange ved to forskellige indførsler af fjervildt.
I 14 ud af de 22 kontroller har Fødevarestyrelsen sanktioneret for overtrædelse af reglerne vedrørende indførsel, omsætning og udsætning af fjervildt, se tabel 1
Kontrollerne er fordelt med 11 kontroller på Fyn, Langeland, Sjælland, og Lolland-Falster,
5 kontroller i det sydlige Jylland og 6 kontroller i Midt-, Øst- og Nordjylland.
1 kontrol har medført politianmeldelse for overtrædelse af reglerne omkring transport af
dyr, hvor fasankyllinger er transporteret i mere ned 12 timer, uden at de havde adgang
til foder og vand under transporten.
1 modtager af fasaner har fået et forbud mod at udsætte fasanerne, da disse var ældre
end 8 uger ved indførslen til Danmark, og derfor ikke længere lovligt kunne udsættes i
naturen.
De øvrige overtrædelser af reglerne er sanktioneret med indskærpelser.
I alt er der konstateret 30 overtrædelser af reglerne, og af disse er de 25 sanktioneret
med en indskærpelse, 1 overtrædelse er sanktioneret med et forbud og 4 overtrædelser
vedrørende transport af fasaner, er sanktioneret med en politianmeldelse. Fordelingen af
overtrædelserne på lovgivningsområder og paragraffer kan ses i tabel 2.
Alle sanktionerede forhold vil blive fulgt op med et nyt kontrolbesøg, som er gebyrbelagt.
De hyppigst konstaterede overtrædelser af reglerne var:
1. Manglende anmeldelse af bedrift med fjervildt opdræt til Fødevarestyrelsen jf. § 2
i bekendtgørelse om opdræt af fjervildt1. Fundet ved 5 kontroller.
2. Veterinærdokumenter som ledsagede fuglene angav ikke korrekt bestemmelsessted for disse jf. § 4 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af
levende dyr2. Fundet ved 4 kontroller

1

Bekendtgørelse nr. 1496 af 10. december 2015 om opdræt af fjervildt

2

Bekendtgørelse nr. 55 af 15. januar 2016 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr
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3. Modtagere af fjervildt var ikke registrerede som importør hos Fødevarestyrelsen,
jf. § 3 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr3.
Fundet ved 3 kontroller.
4. Der kunne ikke forevises optegnelser over dato og sted for udsætning af fjervildt i
naturen jf. § 32 i bekendtgørelse om opdræt af fjervildt4. Fundet ved 3 kontroller.
Herudover er der ved en del kontroller vejledt om kravene til indholdet af disse
optegnelser, hvor optegnelserne har været mangelfulde.

Metode

Kontrollerne er foretaget hos importører, transportører og modtagere af forsendelser af
fjervildt fra udlandet. Desuden er der i samarbejde med Skat og Politiet foretaget
stikprøvekontrol med indgående køretøjer ved landegrænsen i Padborg og i Rødby- og
Gedser færgehavn.
Grænsekontrollerne er afholdt på 7 forskellige dage og på tidspunkter, hvor det kunne
forventes, at transporter med fjervildt ville krydse grænsen.
Der er også i samarbejde med Naturstyrelsen foretaget kontrol hos 2 modtagere af fasaner fra Polen. Fuglene blev indført til Danmark på et tidspunkt, hvor fuglene ikke længere
måtte udsættes i naturen, fordi tidspunktet var for tæt på starten af fasaners jagttid, og
hvor fuglene var for gamle til at måtte sættes ud.
Udvælgelse af importører og modtagere til kontrol er sket dels ved opslag i TRACES (en
fælles EU databaser til registrering af samhandel med dyr), dels ved udvælgelse af tilfældige modtagere af fjervildt, fundet ved kontrol af optegnelser hos importører, og transportører af fjervildt.
3 kontroller er foretaget som administrative kontroller af optegnelser og dokumenter hos
modtagere af fasaner ved, at disse har indsendt de ønskede oplysninger til Fødevarestyrelsen.
2 transporter med fjervildt er kontrolleret i forbindelse med kampagnen. En transport er
kontrolleret ved grænsen, og en transport er kontrolleret ved ankomst til en besætning.
Ved kontrol med transporter af fjervildt er der, ud over kontrol med ledsagedokumenter
og optegnelser, foretaget kontrol af regler omkring beskyttelse af dyr under transport.

3

Bekendtgørelse nr. 55 af 15. januar 2016 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr

4

Bekendtgørelse nr. 1496 af 10. december 2015 om opdræt af fjervildt
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Kontrollerne er som udgangspunkt foretaget uanmeldt, men enkelte kontroller er dog
varslet på forhånd ved, at den der skulle kontrolleres blev kontaktet på telefon eller mail.
Ved kontrollerne er sundhedscertifikater og optegnelser over modtagelse og omsætning
af fjervildt gennemgået.
Optegnelser over udsætning af fjervildt er kontrolleret og sammenlignet med oplysninger
over modtaget fjervildt fra danske og udenlandske leverandører.
I de besætninger, der holdt fjervildt opstaldet på kontroltidspunktet, er de modtagne dyr
kontrolleret, og deres alder er sammenlignet med oplysninger i sundhedscertifikatet. Dokumentation for test for fugleinfluenza af fjervildtet er kontrolleret, hvor dette var muligt.
Hver kontrol er afsluttet med, at der er udfærdiget og afleveret en kontrolrapport.
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TABELLER OG FIGURER

Tabel 1 Oversigt over antal kontroller
Antal kontroller med en
Antal kontrollerede
eller flere sanktioner
personer/virksomheindenfor kampagnens
der
fokusområde

Antal kontroller

Procent af kontroller, hvor
der er givet en sanktion

Kontrolbesøg
Administrative
kontroller

19

17

13

68 %

3

3

1

33 %

Kontroller i alt

22

20

14

64 %

Tabel 2 Fordeling af overtrædelser på lovgivningsområder og regler
Lovgivningsområde

LBK nr. 1019 Dyreværnsloven, § 1
LBK nr. 1019 Dyreværnsloven, § 2
BEK nr. 1450 om fjerkræproduktion og
omsætning af fjerkræ, § 22
BEK nr. 1450 om fjerkræproduktion og
omsætning af fjerkræ, § 43
BEK nr. 1450 om fjerkræproduktion og
omsætning af fjerkræ, § 47
BEK nr. 1450 om fjerkræproduktion og
omsætning af fjerkræ, § 41
BEK nr. 1496 om opdræt af fjervildt, § 2

Antal
indskærpelser

Antal
sanktioner i alt

Bekendtgørelse
Krav om forsvarlig behandling af dyr
Krav om tildeling af foder og vand jf. dyrenes
behov
Krav om daglige optegnelser over dødelighed)
Krav om optegnelser over transporteret
fjerkræ)
Krav om rengøring og desinfektion af transportmidler
Krav om optegnelser over omsætning af
fjerkræ
Krav om anmeldelse af fjervildt bedrift til
Fødevarestyrelsen

Antal
påbud/forbud

Antal politianmeldelser

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

5

5

0

0

BEK nr. 1496 om opdræt af fjervildt, § 31

Krav om deltagelse i kursus i fjervildt opdræt

1

1

0

0

BEK nr. 1496 om opdræt af fjervildt, § 32

Krav om optegnelser over udsætning

3

3

0

0

BEK nr. 1496 om opdræt af fjervildt, § 8

Krav om udsætning af fasaner ikke over 6
uger i alder

2

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

3

3

0

0

4

4

0

0

1

1

0

0

2

2

0

0

30

25

1

4

BEK nr. 712 om pligt til overvågning for
aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet
vildt, § 11
RFO nr. 1/2005 Transportforordningen,
art. 3
RFO nr. 1/2005 Transportforordningen,
art. 6
BEK nr. 1407 om veterinærkontrol ved
ind- og udførsel af levende dyr, § 3
BEK nr. 1407 om veterinærkontrol ved
ind- og udførsel af levende dyr, § 4
BEK nr. 1407 om veterinærkontrol ved
ind- og udførsel af levende dyr, § 8
BEK nr. 1407 om veterinærkontrol ved
ind- og udførsel af levende dyr, § 9

Krav om test for fugleinfluenza
Krav om transport af dyr jf. deres behov for
foder og vand
Krav om foder og vand ved transport af
fjervildt i mere end 12 timer
Krav om registrering som importør hos
Fødevarestyrelsen
Krav om foreskrevne dokumenter ved indførsel)
Krav om foreskrevne dokumenter ved omsætning af indførte fugle)
Krav om at opbevare dokumenter, der har
ledsaget indførte dyr
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Tabel 3 Antal indført fjervildt til Danmark i 2016 registreret i samhandelsdatabasen (Traces).

Afsenderland

Fasaner

Frankrig

Heraf daggamle
fasaner

Agerhøns

Ænder

224 436

224 436

1530

0

Polen

91 020

8000

450

0

Sverige

56 235

0

0

0

Ungarn

3200

0

0

0

374 891

232 436

1980

0

I alt

Fordeling af fjervildt indført til DK
Ungarn
1%

Sverige
15%

Polen
24%

Frankrig
60%

Figur 1 Procentvis fordeling efter oprindelsesland af antal fugle af arterne fasaner, agerhøns og gråænder
indført til Danmark i 2016.
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