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Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 6. 
december 2017 

 

Trusselsvurdering: 

Den 3. december 2017 er der blevet konstateret et udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N3 
i Frankrig. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at: 

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

 

Frankrig 

De franske veterinærmyndigheder har den 3. december 2017 via ADNS rapporteret om et 

udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N3 i en besætning med 12.000 slagteænder. 
Besætningen er beliggende i departementet Lot-et-Garonne (se kort nedenfor). 

Af ADNS meddelelsen fremgår det, at smitten blev opdaget i forbindelse overvågningsprøver 

udtaget til undersøgelse for aviær influenza i forbindelse med flytning af ænderne. Der var 
ingen kliniske symptomer blandt ænderne.  

Der er for nærværende ikke yderligere informationer om udbruddet. 

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

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

Der har i perioden været to indførsler fra Frankrig til Danmark. Ingen af indførslerne stammer 

fra departementet Lot-et-Garonne. 

Der har i perioden været tre udførsler fra Danmark til Frankrig. Ingen af disse er gået til 

departementet Lot-et-Garonne. 
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Kort over LPAI udbrud i fjerkræ i Frankrig d. 3.december 2017. Kilde: ADNS 

Referencer: 
ADNS-meddelelse af 4. december 2017. 

 
Tidligere udbrud i andre EU-lande inden for de seneste 2 måneder 

Tyskland 

Den 23. november 2017 blev der konstateret udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N2 i en 

besætning med ænder og gæs, i alt 1.011 dyr i Landkreis Rotenburg (Niedersachsen).  

Referencer: 
OIE-meddelelse af 23. november 2017 
ADNS-meddelelse af 23. november 2017 kl. 09:19 og kl. 13:08 

Nederlandene 

Den 16. oktober 2017 blev der konstateret et udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5N2 i en 

udegående æglæggerbesætning med ca. 42.000 dyr i byen Sint Philipsland i provinsen 
Zeeland. 

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

Bulgarien har igennem 2017 haft en række udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8. 

Seneste udbrud var d. 20. november, hvor sygdommen blev konstateret i en andebesætning 

med 3000 dyr beliggende i byen Gita i regionen Stara Zogora. I perioden 06.10-06.12 2017 
har der været i alt 5 udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 i fjerkræ.  

Referencer : 
ADNS-meddelelse af 21. november 2017 

 

Kort over HPAI udbrud i fjerkræ i Bulgarien i perioden 1/10- 6/12 2017. Kilde: ADNS  

 

Italien 

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

Norditalien. Seneste udbrud var den d. 1. december, hvor sygdomme blev konstateret i en 

besætning med 7.421 slagtekyllinger, ænder og avlsdyr i regionen Treviso. I perioden 6/10-
6/12 2017 har der været i alt 41 udbrud af HPAI H5N8 i fjerkræ. 

Referencer: 
ADNS-meddelelse af 5. december 2017 
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Kort over HPAI udbrud i fjerkræ i Italien i perioden 1/10- 6/12 2017. Kilde: ADNS  

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 H5N8 i et 
lille udegående gåsehold 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. 


