Sådan
desinficerer du
dit udstyr
1

Læs mere om IHN på fvst.dk

Undgå at
fiskesygdommen
IHN spreder sig

Rengør fiskegrej, kano,
kajak og andet udstyr i
rent vand.

2

Følg brugsanvisningen på
desinfektionsmidlet.

3

Lad desinfektionsmidlet
virke i den tid og
koncentration, som er
angivet i brugsanvisningen.

4

Afslut desinfektionen ved
at skylle efter med vand.

Til desinficeringen skal du bruge et
desinfektionsmiddel. Der findes forskellige
desinfektionsmidler på markedet, som du
kan købe i bl.a. dyrehandler med akvariefisk, i
nogle havecentre og byggemarkeder og hos
materialister. Du skal vælge et
desinfektionsmiddel, der virker på virus.

IHN er ikke
farlig for
mennesker
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk

KRAV OG ANBEFALINGER TIL
RENGØRING OG DESINFEKTION

UNDGÅ AT FISKESYGDOMMEN
IHN SPREDER SIG
Danmark er ramt af en alvorlig fiskesygdom
IHN. Det er første gang, at sygdommen er
konstateret i Danmark. Sygdommen kan være
dødelig for fisk, men er ikke farlig for
mennesker.

Det er et krav, at
lystfiskere der fisker i
en restriktionszone
rengør og desinficerer
deres udstyr.

I denne folder kan du læse Fødevarestyrelsens
krav og anbefalinger, så du kan hjælpe med at
mindske risikoen for, at IHN spreder sig.

LYSTFISKERE SKAL DESINFICERE
DERES UDSTYR
Fødevarestyrelsen har indført
restriktionszoner omkring smittede dambrug
og lystfiskersøer.
Det er ikke forbudt at fiske i en
restriktionszone, men lystfiskere må ikke flytte
fisk, de fanger, med sig ud af zonen.
Lystfiskere skal rengøre og desinficere deres
udstyr med et godkendt desinfektionsmiddel,
før de bruger det andre steder. Det skyldes, at
fiskestænger og andet, der har været i vandet
i zonen, kan sprede virus.

ANBEFALINGER TIL ANDRE AKTIVITETER
Hvis du fx sejler kano eller kajak i en
restriktionszone, anbefaler Fødevarestyrelsen
af samme grund, at du rengør og desinficerer
alt udstyr, der er i kontakt med fisk og vand i
zonerne. Det kan også være udstyr som fx
paddleboards og gummistøvler, så udstyret
ikke flytter virus til det sted, du bruger det
næste gang.

IHN (Infektiøs
hæmatopoietisk
nekrose) er en
virusinfektion hos
laks og ørred.

HVORDAN SMITTER IHN?
IHN-virus smitter først og fremmest fisk af
laksefamilien, men andre fiskearter kan være
modtagelige for IHN-virus. Smitte sker enten ved
direkte kontakt mellem fisk eller ved indirekte
kontakt via vand eller redskaber, fx fiskestænger,
net mv.

IHN ER IKKE FARLIG FOR MENNESKER
Mennesker bliver ikke smittet eller syge ved at
spise fisk fra dambrug. Hunde, kreaturer eller
andre dyr bliver heller ikke smittede med IHNvirus, hvis de fx drikker vand fra et dambrug eller
en å, der har forbindelse til et dambrug.

Hvis du fx sejler i kano
eller med paddleboard
i en restriktionszone
anbefaler
Fødevarestyrelsen, at
du rengør og
desinficerer dit udstyr.
Hvis du fisker eller
sejler i kano, kajak
eller andet uden for en
restriktionszone,
anbefaler vi, at du
rengør og desinficerer
dit udstyr.

LÆS MERE OM IHN PÅ FVST.DK
Scan QR-koden og læs de
mest stillede spørgsmål/svar
om IHN og se kort over
restriktionszonerne.

