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Dansk Land- og Strandjagt
Vendsyssel
Frederikshavn – Brønderslev – Hjørring – Læsø.
02-03-18
Kursus i Hygiejne og Vildtsygdomme for Jægere, den 11. april 2018. Kl. 18,00 – 22,00.
(Mødetidspunkt: Kl. 17,30)

Fra januar 2006 blev EU forordning nr. 853/2004 ang. hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer taget i
anvendelse. Den danske implementering betyder, at jægere fremover skal tilbydes efteruddannelse i hygiejne
og vildtsygdomme.
Kravet om uddannelse gælder for jægere, der sælger vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Det er tilstrækkeligt, at en person i et jagtselskab har deltaget i kurset.
Formål: Kurset opfylder kravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af vildt til
vildthåndteringsvirksomheder. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder.
Indhold:
- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre
faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer
m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse
med afsætning af levende vildt.
Målgruppe:
Jægere, der vil videresælge vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Kurset er godkendt i Tyskland, og kvalificerer kursisterne til det, der i Tyskland kaldes kyndig person.
Praktisk:
Kursussted: Skiveren Camping, Niels Skiverensvej 5-7, 9982 Ålbæk, hvis du vil vente med at tage hjem til
dagen efter, er der mulighed for at leje en campinghytte på campingpladsen. (Hensyn til jægere fra Læsø).
Kurset koster 450 kr. og skal indbetales på foreningens konto: 9006 4575074222.
Eller på mobile Pay: Finn Madsen 40593883.
Efter kurset: Får du et kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Husk derfor at medbringe dit jagttegn, da
jagttegns nummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.
Underviser: Chefkonsulent, dyrlæge Mariann Chriél, fra DTU-Veterinærinstituttet.
- Afdeling for Diagnostik & Beredskab - Diagnostik & Udvikling

Kurset er for ALLE jægere, der må max. være 25 jægere, derfor er tilmelding nødvendig på
Tlf. 21758405. (Basse) eller Tlf. 50475147 (Frands).
Formand. Niels Chr. Nielsen,
Kandestedvej 53 Hulsig
9990 Skagen
Mobil 21758405

Sekretær. Lisbeth Hansen
Mejlingvej 65 Kvissel
9900 Frederikshavn
E-mail: mejlingudlejning@mail.dk

