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De	seneste	to	år	er	der	konstateret	høj-
patogen	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	fri-
landsmuseum.	I	begyndelsen	af	2018	blev	
HPAI	med	en	anden	subtype,	H5N6,	fun-
det	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	og	i	
fjerkræ.

HPAI-varianten	af	fugleinfluenza	er	
sjælden	i	Danmark	og	resten	af	Europa.	
Det	er	en	accepteret	opfattelse,	at	HPAI	-	
virus	kan	introduceres	til	Europa	med	
trækfugle,	og	erfaringen	fra	de	tidligere	
udbrud	er,	at	virus	forsvinder	igen	uden	at	

Højpatogen fugleinfluenza med subtypen H5N6 
er forblevet i Danmark

få	fodfæste	blandt	europæiske	vilde	fugle.	
Situationen	i	Danmark	i	2018	har	været	
anderledes,	da	H5N6-virusset	gentagne	
gange	henover	sommeren	er	påvist	i	død-
fundne	vilde	fugle	i	området	omkring	
Smålandsfarvandet.	Virus	er	således	kon-
stateret	i	vilde	fasaner,	edderfugle,	svaner	
og	en	grågås	i	dette	område	i	perioden	juli	
til	september	2018.	I	løbet	af	sommeren	
var	dette	det	eneste	område	i	Europa,	
hvor	dette	virus	blev	påvist,	men	i	begyn-
delsen	af	september	er	der	rapporteret	om	
påvisning	af	HPAI	H5N6	i	en	hobbybe-
sætning	i	Nordtyskland	og	i	en	vild	fugl	i	
Holland.

DTU	Veterinærinstituttet	har	foretaget	
en	detaljeret	genetisk	karakterisering	af	
HPAI	H5N6-virus	fra	dødfundne	vilde	
fugle	fundet	i	Danmark.	Resultatet	viser,	
at	det	er	det	samme	virus,	der	er	påvist	
både	i	vinterperioden	og	hen	over	som-
meren,	hvilket	bestyrker	antagelsen	af,	at	
dette	virus	er	blevet	i	Danmark,	og	at	
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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	
og	i	fjerkræ.	

HPAI-varianten	af	fugleinfluenza	er	sjælden	i	Danmark	og	resten	af	Europa.	Det	er	en	accepteret	opfattelse	at	HPAI	virus	kan	
introduceres	til	Europa	med	trækfugle,	og	erfaringen	fra	de	tidligere	udbrud	er,	at	virus	forsvinder	igen	uden	at	få	fodfæste	blandt	
europæiske	vilde	fugle.	Situationen	i	Danmark	i	2018	har	været	anderledes,	da	H5N6	virusset	gentagne	gange	henover	sommeren	
er	påvist	i	dødfundne	vilde	fugle	i	området	omkring	Smålandsfarvandet.	Virus	er	således	konstateret	i	vilde	fasaner,	edderfugle,	
svaner	og	en	grågås	i	dette	område	i	perioden	juli	til	september	2018.	I	løbet	af	sommeren	var	dette	det	eneste	område	i	Europa,	
hvor	dette	virus	blev	påvist,	men	i	begyndelsen	af	september	er	der	rapporteret	om	påvisning	af	HPAI	H5N6	i	en	hobbybesætning	i	
Nordtyskland	og	i	en	vild	fugl	i	Holland.	

DTU	Veterinærinstituttet	har	foretaget	en	detaljeret	genetisk	karakterisering	af	HPAI	H5N6	virus	fra	dødfundne	vilde	fugle	fundet	
i	Danmark.	Resultatet	viser,	at	det	er	det	samme	virus,	der	er	påvist	både	i	vinterperioden	og	hen	over	sommeren,	hvilket	
bestyrker	antagelsen	af,	at	dette	virus	er	blevet	i	Danmark,	og	at	sommerens	udbrud	ikke	skyldes	nye	introduktioner	fra	Asien.	

De	genetiske	undersøgelser	viser	også,	at	HPAI	H5N6	virus	fundet	i	Danmark,	er	beslægtet	med	europæiske	HPAI	H5N8	virus	fra	
vinteren	2016/2017,	og	at	det	ikke	er	den	zoonotiske	variant	af	HPAI	H5N6,	der	har	smittet	mennesker	i	Kina.	Der	er	ikke	
rapporteret	om	smitte	af	mennesker	med	den	variant	af	HPAI	H5N6,	der	er	påvist	i	Danmark.	

Det	er	uvist,	hvorledes	H5N6	epidemien	vil	udvikle	sig,	men	det	må	forventes,	at	HPAI	H5N6	virus	fortsat	vil	være	i	den	vilde	fauna	
de	kommende	måneder.	
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Figur	1.	Oversigt	over	fund	af	fugleinfluenzavirus	i	vilde	fugle	i	Danmark	2018.	https://ai.fvst.dk/Default.aspx		

	

sommerens	udbrud	ikke	skyldes	nye	intro-
duktioner	fra	Asien.

De	genetiske	undersøgelser	viser	også,	
at	HPAI	H5N6-virus	fundet	i	Danmark	er	
beslægtet	med	europæiske	HPAI	
H5N8-virus	fra	vinteren	2016/2017,	og	at	
det	ikke	er	den	zoonotiske	variant	af	HPAI	
H5N6,	der	har	smittet	mennesker	i	Kina.	
Der	er	ikke	rapporteret	om	smitte	af	men-
nesker	med	den	variant	af	HPAI	H5N6,	der	
er	påvist	i	Danmark.

Det	er	uvist,	hvorledes	H5N6-epide-
mien	vil	udvikle	sig,	men	det	må	forven-
tes,	at	HPAI	H5N6	virus	fortsat	vil	være	i	
den	vilde	fauna	de	kommende	måneder.	
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