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Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 
19. oktober 2017 

 

Trusselsvurdering: 

Den 13. oktober 2017 er der konstateret et udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N2 i 

Nederlandene, og den 17. oktober er der konstateret et udbrud af højpatogen aviær influenza  
H5N8 Bulgarien. 

I perioden d. 13. - 17. oktober er der desuden konstateret endnu 3 udbrud af højpatogen 

aviær influenza H5N8 i Italien. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at: 

Den samlede risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ fortsat er lav. 

 

Nederlandene 

De nederlandske veterinærmyndigheder har den 16. oktober 2017 rapporteret om et udbrud af 

lavpatogen aviær influenza H5N2 i en udegående æglæggerbesætning med ca. 42.000 dyr. 

Besætningen er beliggende i byen Sint Philipsland i provinsen Zeeland(se kort nedenfor).  

 

Der blev udtaget prøver i besætningen den 12. oktober på baggrund af en ”tidlig varsling” om 

aviær influenza. Den 13. oktober blev besætningen testes positiv for H5 ved PCR og 

efterfølgende aflivet. 

 

Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet (2005/94) er iværksat, og der er 

oprettet en 1 km zone omkring den smittede besætning. Der ligger ingen andre 

erhvervsfjerkræbesætninger i 1 km zonen.  

Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Nederlandene til Danmark er 

der udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ. Der er undersøgt indførsler og 
udførsler for de seneste 2 måneder. 

Der har i perioden været tre indførsler fra Nederlandene til Danmark. Ingen af indførslerne 
stammer fra provinsen Zeeland. 

Der har i perioden været 127 udførsler fra Danmark til Nederlandene. Ingen af disse er gået til 
Sint Philipsland. 
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Kort over HPAI udbrud i fjerkræ i Nederlandene d. 13. oktober. Kilde: ADNS 

Referencer: 
EU-kommissions fax – 27/2017  
OIE-meddelelse af 16. oktober 2017 
ADNS-meddelelse af 16. oktober 2017 

 

Bulgarien 

De bulgarske veterinærmyndigheder har den 18. oktober 2017 rapporteret om et udbrud af 

højpatogen aviær influenza H5N8 i en andebesætning med 10.465 pekingænder. Besætningen 
er beliggende i byen Stefanovo i regionen Dobrich (se kort nedenfor).  

Udbruddet blev opdaget d. 17. oktober i forbindelse med Bulgariens kontrol- og 
overvågningsprogram for aviær influenza, og besætningen blev efterfølgende aflivet. 

Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet (2005/94) er blevet iværksat, og der er 

oprettet en 3 og 10 km zone omkring den smittede besætning. I 3 km zonen ligger 2 

erhvervsfjerkræbesætninger og et rugeri, og i 10 km zonen ligger 8 erhvervsfjerkræ 
besætninger og 2 rugerier.  

Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Bulgarien til Danmark er der 

udført søgning i TRACES på transporter af levende fjerkræ og rugeæg. Der er undersøgt 

indførsler og udførsler for de seneste 2 måneder. 

Der har i perioden hverken været indførsler eller udførsler af levende fjerkræ eller rugeæg 
mellem Bulgarien og Danmark.  
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Kort over HPAI udbrud i fjerkræ i Bulgarien d. 17. oktober. Kilde: ADNS 

Referencer: 
EU-kommissions fax – 28/2017  
ADNS-meddelelse af 18. oktober 2017 

 

Italien 

Italien har igennem 2017 haft en række udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 i 

Norditalien senest d. 17. oktober 2017. Af tabellen nedenfor fremgår udbrud fra de seneste 30 
dage.  

Dato for 

udbrud 

Region 

(provins) 

Dyreart Antal Influenzatype 

17.10.17 Padova Hobbyfjerkræ 

(ænder, gæs)  

42  H5N8 

17.10.17 Padova Hobbyfjerkræ 

(høns, svaner) 

11 H5N8 

13.10.17 Mantova Slagtekalkuner 6.720 H5N8 

11.10.17 Padova Slagtekalkuner 9.001 H5N8 

11.10.17 Bergamo Æglæggere 400 H5N8 

10.10.17 Brescia Slagtekalkuner 11.326 H5N8 

10.10.17 Bergamo Hobbyfjerkræ 8 H5N8 

06.10.17 Vicenza Æglæggere 12.400 H5N8 

06.10.17 Ferrara Æglæggere 742.981 H5N8 

28.09.17 Cremona Hobbyfjerkræ 46 H5N8 

26.09.17 Vicenza Ænder, 

slagtekyllinger, 
perlehøns 

12.150 H5N8 

26.09.17 Verona Slagtekalkuner 8.378 H5 

26.09.17 Vicenza Slagtekalkuner 30.076 H5N8 
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Kort over HPAI udbrud i fjerkræ i Norditalien fra 26. sep.-17. okt. 2017. Kilde: ADNS  

Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet (2005/94) er iværksat, herunder 

oprettelse af 3 km beskyttelseszoner og en 10 km overvågningszoner rundt om de berørte 
besætninger.  

Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført smitte fra Italien til Danmark ved direkte 

indførsler af levende fjerkræ og rugeæg, er der udført søgning i TRACES. Der er undersøgt 

indførsler og udførsler for de seneste 2 måneder. 

Der har i perioden hverken været indførsler eller udførsler af levende fjerkræ eller rugeæg 
mellem Italien og Danmark.  

Referencer: 
ADNS-meddelelser af 10., 12., 18. og 19. oktober 2017 
 

Seneste udbrud i Danmark 

Der har senest været udbrud af højpatogen aviær influenza i Danmark i februar 2017 og af 

lavpatogen aviær influenza i august 2016. 

 

Den d. 7. februar 2017 blev der konstateret udbrud af højpatogen aviær influenza af typen 
H5N8 i et lille udegående gåsehold (3 gæs) på Frilandsmuseet i Maribo på Lolland.  

Den 6. august 2016 blev der konstateret udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N2 i en 

gråandebesætning i Nordjylland.  

Højpatogen aviær influenza og lavpatogen aviær influenza H5 og H7 er anmeldepligtige i 

Danmark. 


