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Trusselsvurdering for West Nile fever pr. 13. september 2018 
 

Trusselsvurdering: 

Der er i 2018 konstateret adskillige udbrud af West Nile fever (WNF) i flere EU medlemslande. 
For nyligt er der konstateret WNF i Tyskland. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at: 

Den samlede risiko for smitte med WNF til danske husdyrbrug i 2018 er meget lav. 

 

Konstaterede udbrud af West Nile fever 

Den 29. august 2018 blev West Nile fever (WNF) for første gang konstateret hos en fugl i Tyskland. Hermed 

rykkede sygdommen igen yderligere nord- og vestpå i forhold til tidligere udbrud. 

Der er i sommerens løb rapporteret usædvanligt mange tilfælde af WNF hos mennesker i Central- og Sydeuropa; 

disse tilfælde er endog forekommet tidligere på sommeren end sædvanligt. 

Fødevarestyrelsen har i denne trusselsvurdering for WNF vurderet trusselsniveauet med baggrund i de senest 

rapporterede udbrud i flere EU medlemslande samt i risikovurdering indhentet fra DTU Veterinærinstituttet. 

 

Tyskland 

Tyskland rapporterede den 30. august 2019 til EU om landets første udbrud af WNF hos en ugle. Uglen opholdt 

sig i et zoologisk anlæg beliggende i Halle i delstaten Sachsen-Anhalt. WNF blev konstateret den 29. august; uglen 

var fundet død og blev derfor undersøgt for WNF. Igen hhv. den 12. og 13. september blev to WNF-tilfælde 

rapporteret. Det ene tilfælde drejede sig om påvisning af WNV hos en dødfundet, vildtlevende rovfugl ligeledes i 

delstaten Sachsen-Anhalt. Det andet tilfælde var en dødfundet ugle i en dyrepark i Ebersberg nær München i 

delstaten Bayern. 
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(Kilde: ADNS meddelelser af 30.8.2018 samt 12. og 13.9.2018 om udbrud af WNF i Tyskland) 

 

Frankrig 

I Frankrig blev der den 7. september 2018 rapporteret to udbrud af WNF, ét på øen Korsika og ét i Gard, som er 

beliggende på fastlandet i den sydlige del af landet. Det førstenævnte udbrud var hos en vallak i et hestehold med 

25 dyr beliggende på den nordlige del af øen. Mistanken opstod den 24. august på grund af kliniske symptomer; 

hesten blev aflivet. Det andet udbrud var hos en hoppe tilhørende et hestehold i Gard, som er beliggende i den 

sydlige del af landet. Mistanken opstod den 29. august på grund af kliniske symptomer hos dyret. Hesteholdet 

omfattede i alt 4 heste; ingen dyr blev aflivet. Frankrig har rapporteret udbrud af WNF næsten årligt i de seneste 

år. 

 

 
(Kilde: ADNS meddelelse af 7.9.2018 om udbrud af WNF i Frankrig) 

 

Andre EU-lande 

Der har i 2018 indtil dato tillige været udbrud af WNF i Italien, Ungarn, Grækenland og Rumænien. Se 

nedenstående oversigt over samtlige rapporterede udbrud i 2018. 

 

Rapporterede udbrud af West Nile fever i 2018 
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Land Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total 

FRANKRIG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

TYSKLAND 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

GRÆKENLAND 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 10 

UNGARN 0 0 0 0 0 1 2 39 0 0 0 0 42 

ITALIEN 0 0 0 0 0 0 8 58 5 0 0 0 71 

RUMÆNIEN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 0 1 11 107 8 0 0 0 127 

Kilde: Animal Disease Notification System, EU-2018 

 
 

Seneste udbrud i Danmark 

Der har aldrig været konstateret udbrud af WNF i Danmark. 
 
 

Vurdering 

Udbrud af WNF i Central- og Sydeuropa vurderes ikke at udgøre en risiko for introduktion af West Nile virus 

(WNV) i Danmark. Heste inficeret med WNV er såkaldte ”dead-end”-vært med meget lavt indhold af virus i 

blodet, hvorfor der ikke vil kunne ske transmission af virus til en myg, som stikker en inficeret hest. Derfor udgør 

indførsel af heste til Danmark ikke en risiko for introduktion af WNV. 

 

De omtalte WNV-inficerede fugle er de første tilfælde hos dyr i Tyskland. Disse forekomster viser, at WNV 

cirkulerer i det pågældende område. Derfor er der også risiko for, at heste i samme område kan smittes via en 

inficeret vektor (eks. myg af slægten Culex). 

 

Imidlertid bør hesteejere være opmærksomme på risikoen for smitte med WNV, når heste rejser til områder med 

forekomst af WNV (se kort). Især ved længere ophold er risikoen for udvikling af alvorlig sygdom betydelig, og 

risikoen forventes at være betragtelig i eftersommeren og den første del af efteråret. Hesteejere bør overveje 

vaccination af hestene inden rejsen samt sørge for beskyttelse mod angreb af myg under rejse og ophold i de 

berørte områder. Fødevarestyrelsen anbefaler, at hesteejere drøfter behov for forebyggelse af infektion med WNF 

med den praktiserende dyrlæge. 

 

I Danmark gennemføres årligt overvågning for WNF, hvori indgår relevante prøver fra udegående fjerkræ, 

trækfugle og myg. I flere på hinanden følgende år er påvist antistoffer mod WNV i blodprøver fra enkelte 

trækfugle. De pågældende fuglearter er kendt for at have deres vinterophold i områder af Afrika, hvor WNF er 

endemisk forekommende. 

 

I Danmark forekommer myggearter, som er i stand til at transmittere WNV mellem fugle og pattedyr. 

Som led i vektorovervågningen i Danmark er årlige fangster af nilfebermyggen (Culex modestus) undersøgt for 

WNV, men indtil nu er der ikke påvist virus i nogen danske myg. 

 

Usutu virus (USUV) er et andet virus, som spredes af samme myg som WNF og kan derfor anvendes som en 

indikator for, hvor WNF kan spredes. USUV spredes også i nordvestlig retning i Europa, og har bl.a. i Tyskland 

givet anledning til dødsfald i stort antal blandt vildtlevende fugle. 
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Baggrund 

Historisk om forekomst af West Nile fever  

WNF findes i store dele af verden. De første rapporter om forekomst af WNF i Europa er fra 1960’erne. Men i 
slutningen af 1990’erne blev sygdommen genintroduceret i Central- og Sydeuropa, til lande som Rumænien, 
Ungarn og Italien, tilsyneladende i en mere virulent form end ved tidligere udbrud. Sygdommen er næsten 
parallelt introduceret til USA, hvor man diagnosticerede det første tilfælde på østkysten (New York) i 1999. De 
følgende år spredtes WNF til resten af Nordamerika. 
 

Fakta om West Nile fever 

West Nile fever (WNF) er en zoonotisk, vektorbåren virussygdom, der hovedsageligt optræder hos fugle. WNF kan 

via inficerede stikmyg overføres til pattedyr, specielt heste og mennesker, som er særligt følsomme. 

WNF skyldes infektion med et Flavivirus, som kan overføres med blodsugende stikmyg. Vilde fugle anses for 

reservoirværter. Der kan ske stor virusopformering i fuglene. Spurvefugle og kragefugle er særligt modtagelige og 

kan dø efter kort tids sydom. Hos heste og mennesker opformeres virus i meget ringe grad, hvorfor der vil være et 

meget lavt indhold af virus i blodet. Som følge heraf vil virus ikke kunne videregives via stikmyg til andre individer 

(”dead-end ”-vært). 

 

Sygdommen spredes over store afstande med inficerede, vilde fugle, fx ved fugletræk. Transmission mellem fugle 

kan udelukkende foregå med den kompetente vektor, dvs. visse arter af stikmyg (af slægten Culex), som optager et 

blodmåltid på fugle. Mellem fugle og heste eller mennesker kan transmission udelukkende foregå med de arter af 

stikmyg, som kan optage blodmåltid både på fugle og på pattedyr. 

 

Inkubationstiden hos heste er 2-15 dage. De fleste tilfælde er asymptomatiske eller kommer til udtryk ved svage, 

influenzalignende symptomer. I sjældne tilfælde (< 10 %) udvikles meningo-encephalomyelitis med 
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centralnervøse forstyrrelser, forringet syn, tvangsbevægelser, nedsatte reflekser, rystelser, ujævn gang og 

omflakken. Dødeligheden hos heste med alvorlige kliniske symptomer er høj. 

Varme og høj luftfugtighed kan medføre højre forekomst af nilfebermyg. 

Der findes vacciner mod WNF til heste og gæs. 

 

Læs mere om WNF på: Fødevarestyrelsens hjemmeside , EU’s hjemmeside , OIE’s faktaark om WNF 
 

 

 
 
Referencer: 

Udarbejdet af DTU Veterinærinstituttet: ’Risikovurdering af West Nile virus smitterisikoen for danske heste 
under kortere ophold i Sydeuropa i 2018’ 

DTU Veterinærinstituttets hjemmeside: West Nile Fever 

OIE’s hjemmeside: West Nile fever faktaark, samt Terrestrial Animal Health Code ch. 8.18. West Nile Fever. 

ADNS meddelelser 

ECDC Weekly Updates 

 
 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hesteencephalitis.aspx
http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/further-diseases_en
http://www.oie.int/doc/ged/D14013.PDF

