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Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 
24. september 2018 

 

Trusselsvurdering: 

Der er den 19. september 2018 konstateret et udbrud af højpatogen fugleinfluenza H5 i en 
kommerciel æglæggerbesætning i Bulgarien. 

Fødevarestyrelsen vurderer: 

Den samlede risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ gennem 

samhandel med fjerkræ og rugeæg er fortsat lav.  

 

 

Bulgarien 

De bulgarske veterinærmyndigheder har den 19. september rapporteret om et udbrud af 

højpatogen fugleinfluenza H5 i en kommerciel fjerkræbesætning med 44.063 æglæggere, 

hvoraf 415 døde af sygdommen. Besætningen er beliggende i landsbyen Trilisnik i Plovdiv- 

provinsen (se kort nedenfor).  

 

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

aflivning af besætningen samt oprettelse af en 3 km beskyttelseszone og en 10 km 

overvågningszone. Det er én kommerciel æglæggerbesætningen beliggende indenfor 

beskyttelseszonen. 

 

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

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

indførsler og udførsler de seneste 2 måneder. 

Der har i perioden været en enkelt udførsel af levende fjerkræ til Bulgarien, denne er dog ikke 

gået til Plovdiv-provinsen. Der har ikke været andre ind- eller udførsler af levende fjerkræ eller 

rugeæg. 

 

Det er det 13. udbrud af højpatogen fugleinfluenza i Bulgarien i år.  
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Referencer: 
EU Kommissionens fax: 54/2018 
ADNS-meddelelse af 19. september 2018  

 

 
 

Seneste udbrud i Danmark 

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

2017 og af lavpatogen aviær influenza i juni 2018. 

 

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

Den 26. juni 2018 blev der konstateret udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N2 i en 

fjervildtbesætning i Faksinge ved Præstø.  

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


