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Risiko for smitte med Newcastle disease til dansk fjerkræ pr.
24. juli 2018
Trusselsvurdering:
Der er den 17. juli 2018 konstateret udbrud af Newcastle disease i en fjerkræbesætning i et
nyt område i Belgien.
Fødevarestyrelsen vurderer:
Den samlede risiko for smitte med Newcastle disease til dansk fjerkræ gennem
samhandel med fjerkræ og rugeæg er lav. Desuden er det i Danmark lovpligtigt at
vaccinere mod Newcastle disease.

Belgien
De belgiske veterinærmyndigheder har den 18. juli rapporteret om et udbrud af Newcastle
disease, der fandt sted den 17. juli i en kommerciel fjerkræbesætning med 39.517 fjerkræ
beliggende i Vestflandern. (Se kort nedenfor) 4500 af dyrene har vist kliniske symptomer på
sygdom, mens 2000 er rapporteret døde. De resterende dyr i besætningen er alle blevet
aflivet.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om udbruddet.
Det er det tredje udbrud i en kommerciel besætning i år efter flere udbrud i hobbybesætninger
siden april. De første to udbrud i kommercielle besætninger fandt sted i Østflandern. Der blev
udarbejdet en trusselsvurdering den 9. juli1 for det første udbrud, der fandt sted den 4. juli.
Der har i alt været 19 udbrud af Newcastle disease i Belgien i år. (Se kort nedenfor)
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Belgien til Danmark er der
udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ og rugeæg. Der er undersøgt
indførsler og udførsler de seneste 2 måneder.
Der har i perioden været 2 indførsler af rugeæg fra Belgien til Danmark. Disse stammer ikke
fra Vestflandern.
Der har i samme periode været 5 udførsler af rugeæg fra Danmark til Belgien. Ingen af
udførslerne er gået til Vestflandern.
Der har i perioden ikke været indførsler af levende fjerkræ fra Belgien, mens der har været 11
udførsler af levende fjerkræ fra Danmark til Belgien. 6 af disse udførsler er gået til
Vestflandern, men ikke til samme postdistrikt som udbrudsbesætningen.
1

Bemærk, at der er fejl i teksten vedr. traces-træk i trusselsvurderingen for Newcastle disease af 9. juli 2018. (Udbrud i
Østflandern) Der står angivet, at der ikke har været udførsler af fjerkræ fra Danmark til Belgien det seneste to måneder.
Dette er en fejl, der har været i alt været 16 udførsler, hvoraf én er gået til Østflandern, men ikke til samme postdistrikt
som udbrudsbesætningen ligger i.
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Kort over Newcastle disease udbruddet i Belgien den 17. juli 2018. Kilde: ADNS

Kort over Newcastle disease i Belgien (19 udbrud), Luxembourg og Nederlandene i 2018. Kilde: ADNS
Udbruddet i Luxembourg fandt sted i en hobbybesætning den 22. maj, mens udbruddet i Nederlandene blev konstateret i andre fugle i fangenskab den
19. juni.

Referencer:
EU Kommissionens fax: 03/2018
ADNS-meddelelser af 4. juni, 4. juli, 18. juli og 21. juli 2018
OIE-meddelelse af 5. juli 2018

Seneste udbrud i Danmark
Der har senest været udbrud af Newcastle disease i Danmark i 2005
Newcastle disease er anmeldepligtig i Danmark.
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