
                             
 

Viktig information om friflygning i GBF:s regi  
 
Denna information och dessa riktlinjer gäller så länge det råder skyddsnivå 2 
med anledning av fågelinfluensasmitta. 
 

Skyddsnivå 2 innebär främst restriktioner för så kallade ”fjäderfän”, men det finns en 
hel del andra restriktioner och regelverk ur föreskriften SJVFS 2007:17 som är viktigt 
att känna till. Jordbruksverket gör följande definitioner:  

1. Fjäderfä: "fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött, 
konsumtionsägg, för framställning av andra produkter, för vidmakthållande av 
stammen av fjädervilt eller för alla former av uppfödning med tanke på produktion av 
dessa fågelkategorier.”  

2. Andra fåglar i fångenskap: "alla fåglar som hålls i fångenskap av varje annat skäl 
än de som avses i definitionen av fjäderfä, även sådana som hålls för uppvisning, 
utställning, tävling, uppfödning, försäljning eller hobbyverksamhet."  

3. Fåglar permanenthållda i privatbostad: ”andra fåglar i fångenskap som hålls 
inomhus i en privatbostad och inte annat än tillfälligt vistas utomhus på bostadens 
balkong, altan eller veranda i en flyttbar bur eller i sällskap av djurhållaren. Uthus, 
voljärer eller motsvarande separata konstruktioner där fåglar kan hållas och som är 
belägna utomhus på privatbostadsfastigheten anses enligt dessa föreskrifter inte 
tillhöra privatbostaden.”  

§24: Förbud mot utställningar, tävlingar och liknande arrangemang 
”utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och 
liknande arrangemang där fåglar sammanförs är förbjudna. Förbudet gäller samtliga 
fågelarter och oavsett plats för arrangemanget. Förbudet gäller dock inte 
verksamheten i djurparker och på cirkusar. Förbudet gäller inte heller arrangemang 
där fåglar som permanent hålls i privatbostad sammanförs. Jordbruksverket kan 
efter en riskbedömning medge undantag från förbudet i första stycket. En ansökan 
om undantag ska vara skriftlig och ha kommit in till Jordbruksverket senast 30 dagar 
före den planerade dagen för arrangemanget.”  

Tamfåglar faller under kategori 2 eller kategori 3 beroende på omständighet. En fågel 
som exempelvis används för uppfödning, hålls av djurbutik eller liknande verksamhet 



                             
och/eller haft tillgång till utomhusvistelse i voljär platsar under kategori 2 och får 
därför under inga omständigheter medföras till våra friflygningar.  

Mot bakgrund av ovanstående har vi beslutat att genomföra friflygningsträff med 
kraftiga restriktioner för att skydda våra egna och varandras fåglar från smitta. 

Följande villkor gäller för våra friflygningar tills vidare: 

Föranmälan krävs på e-post info@gbfhobby.se med ifyllt friflygningsintyg (bifogas), 
ett per fågel. Detta intyg ska även skrivas ut och tas med på träffen. Utan påskrivet 
intyg får din fågel inte vara med. 

Din fågel ska hållas isolerad från att träffa vilda och/eller tama fåglar, dock ej 
hushållets, minst 5 dagar före aktuell träff. Detta för att säkerställa att medhavd fågel 
inte kan vara smittad av AI H5N8. Inkubationstiden för denna högpatogen är 3-10 
dagar. Om din fågel hållits isolerad enligt ovan och för övrigt följt Jordbruksverkets 
föreskrifter är risken för smitta nära nog obefintlig. 

På träffen hängs ytterkläderna av och skoskydd tas på innan tillträde i lokalen. Tvätt 
med handsprit ör obligatoriskt.  Detta för att minska risken för att kontaminerad 
träck/avföring från smittade vilda fåglar förs med in i lokalen.  
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