Vejledning i rengøring og desinfektion af brugt fiskeudstyr/rideudstyr
inden indrejse i Island.

Da Island er fri for mange sygdomme og parasitter i både fiskevand og dyrehold, er det som udgangspunkt
forbudt at indføre brugt fiske- og rideudstyr til landet.
Der kan dispenseres for dette forbud, hvis det brugte udstyr kan og vil blive renset og desinficeret efter
nogen fastlagte anerkendte metoder.
Attestation for denne desinfektion skal underskrives af dyrlæge og attesten skal fremvises i tolden på
Island.
Udstyr og beklædning (fx læderhandsker, Oilskinjakker, fluer) som ikke kan renses og desinficeres må ikke
indføres og vil blive konfiskeret af tolderne.
Alt tøj; waders, støvler, fiskestænger, hjul, line, net etc. som har været i kontakt med fiskevand og/eller
andre dyr skal renses.
Går du fx med din datter til ridning, er dit barn i børnehave på en bondegård eller lufter du hunden hvor
der rides skal du også rense det fodtøj og tøj, som du bruger der hvis du ønsker tage det med til Island.

Vejledning:
1.) Mekanisk rengøring:
Alt snavs og jord fjernes på normal vis med vand og evt. sæbe.
2.) Desinfektion:
Der fremstilles en 1 % opløsning af Virkon S (1 brev pr. 5 liter vand eller 8 tabletter pr. 4 liter vand) i en
balje.
Vent til pulver/tabletter er fuldstændig opløst.
Opløsningen er aktiv så længe den er lyserød. Undlad indånding af dampene.
De rengjorte beklædningsgenstande henstilles kortvarigt i baljen, børstes evt. med en blød børste så alle
revner og kroge renses, skylles med rent vand og tørres på normalvis derefter.
Fiskehjul: Metal kan korrodere ved langvarig kontakt med Virkon S. Linen rulles af hjulet og ud i Virkon S
opløsningen. Hjulet selv dyppes kortvarigt i opløsningen eller tørres grundigt af med Virkon S klud og tørres
derefter med klud uden Virkon S. Derefter pårulles linen igen igennem en ren klud så Virkon S ikke kommer
retur på hjulet. Korkhåndtag behandles på samme måde.

Vi vil gerne understrege alvoren bag disse regler.
Island led for få år siden store økonomiske tab indenfor såvel turist - som hesteverdenen pga. smitte fra
udefrakommende til hestepopulationen.

Smitte til fiskevandene via importeret brugt fiskegrej vil have uanede og ubeskrivelige konsekvenser!
Er du i tvivl om du kan rengøre korrekt så lad dit brugte grej blive hjemme og køb nyt deroppe. Kursen er
meget favorabel – du får Taxfree overalt – og der er stor viden om hvilket grej der dur hvor.
Vær med til at bevare Islands unikke natur og oprindelige fiskebestand.
Islands natur er sub-arktisk og vulkansk og alle vækster gror langsomt pga. den korte sommer og de
specielle jordbundsforhold.
Respekter såvel flora som fauna!
Ødelæg ikke vegetation og jordbund.
Vis hensyn til løsgående får og heste og øvrige dyr.

Håber, du må få en fantastisk tur!

Mvh.
Anne Marie og Eldjárn

