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NYT FRA VETERINÆRINSTITUTTET

Nyt fra DTU Veterinærinstituttet

Højpatogen fugleinfluenza med subtypen H5N6 er forblevet i Danmark
De seneste to år er der konstateret højpatogen fugleinfluenza (HPAI) i Danmark og en række andre europæiske lande. I vinteren
2016/2017 var der tale om et virus af H5N8-subtypen, som blev påvist i 82 vilde fugle over hele landet samt i en mindre
hobbybesætning og på et frilandsmuseum. I begyndelsen af 2018 blev HPAI med en anden subtype, H5N6, fundet i flere vilde
fugle i Danmark. Denne variant blev påvist i 29 dødfundne vilde fugle i perioden primo februar til medio april, primært i rovfugle og
især i mange havørne. Samme H5N6 virus blev i den samme periode påvist i en række andre europæiske lande, både i vilde fugle
De seneste to år er der konstateret højfå fodfæste blandt europæiske vilde fugle. sommerens udbrud ikke skyldes nye introog i fjerkræ.
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DTU Veterinærinstituttet har foretaget en detaljeret genetisk karakterisering af HPAI H5N6 virus fra dødfundne vilde fugle fundet
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Figur 1. Oversigt over fund af fugleinfluenzavirus i vilde fugle i Danmark 2018. https://ai.fvst.dk/Default.aspx
Figur 1. Oversigt over fund af fugleinfluenzavirus i vilde fugle i Danmark 2018. ai.fvst.dk/Default.aspx
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