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I perioden juli til august 2014 blev der 
fundet usædvanligt mange døde spæt-
tede sæler (Phoca vitulina) langs de dan-
ske kyster. Sældøden spredte sig fra 
Anholt gennem Limfjorden og videre ned 
langs den jyske vestkyst. Dødeligheden 
blandt sæler var massiv, men af kort varig-
hed på de forskellige lokaliteter. DTU 
Veterinærinstituttet påviste influenzavi-
rus af subtypen H10N7 i døde sæler fra 
Anholt, Limfjorden, Hvide Sande, Sæd-
ding og Skallingen. Det samme virus blev 
ligeledes påvist i døde sæler, der blev fun-
det på den svenske vestkyst i april 2014. 
Senere på året spredte sældøden sig til de 
tyske og hollandske dele af Vadehavet, og 
her blev samme influenzavirus ligeledes 
påvist i de døde sæler.

Ud over influenzavirus blev der også 
påvist massiv forekomst af bakterier i de 
døde sæler, og tilsammen kan dette have 
været årsagen til, at sælerne døde. Virus-
sygdommen sælpest, også kaldet hvalpe-
syge og hundesyge, som i 1988 og 2002 
var årsag til en massiv nedgang i sælbe-
standene i Nordeuropa, blev ikke påvist i 
2014.

Udbrud af influenza i spættede sæler er 
tidligere rapporteret fra Nordamerika og 
Asien, men det er første gang, at et større 
udbrud af influenzavirus er konstateret i 

Fugleinfluenzavirus H10N7 spredte sig blandt 
danske sæler i 2014

Nordeuropa. Det er også 
første gang at influenzavi-
rus med subtypen H10N7 
er påvist i sæler.

Genetiske undersøgelser 
af H10N7 influenzavirusset 
fra sælerne har vist, at det 
har meget stor lighed med 
influenzavirus, der er isole-
ret fra vilde fugle fra Sve-
rige, Danmark og Georgien. 
DTU Veterinærinstituttets 
undersøgelser af virus fra 
de forskellige lokaliteter i 
Danmark viste endvidere, at der gradvist 
er ophobet mutationer i virus i løbet af 
infektionens spredning gennem de danske 
farvande. Det er derfor sandsynligt, at 
virusset stammer fra vilde fugle, som i før-
ste omgang har smittet sæler, måske i 
Sverige, men at den videre smitte er sket 
fra sæl til sæl.

Yderligere undersøgelser af virusset, 
herunder dets evne til at smitte menne-
sker og andre dyrearter, søges belyst i et 
internationalt samarbejde mellem forskere 
fra DTU Veterinærinstituttet, Sverige, 
Tyskland og Holland. Virus indsamlet fra 
de mange geografisk og tidsmæssigt 
adskilte lokaliteter giver en unik mulighed 
for at studere den gradvise tilpasning af 

Lunger fra spættet sæl inficeret med influenza, 
Pseudomonas aeruginosa og Streptococcus equi 
ssp. zooepidemicus. 

virus til sælerne som en model for, hvor-
dan fugleinfluenzavirus tilpasser sig en 
mammal vært.
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