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ber 2018 i en konsumægbesætning med 5.000 
dyr nær Göteborg. Der var ingen kliniske 
symptomer, men nedsat æglægning og læg-
ning af æg uden skal. ND-virus var en 
paramyxovirus type 1, genotype VIa. De sene-
ste tilfælde af ND i Sverige har været uden 
typiske kliniske symptomer, kun nedsat 
æglægning og lægning af æg uden skal. Der er 
derfor iværksat en undersøgelse af virusisola-
terne fra de seneste års udbrud for at se, om 
der har været en genetisk drift, således at 
patogeniciteten er blevet reduceret.

Afrikansk svinepest (ASF)
ASF fortsætter med at brede sig i vildsvinebe-
standen fra øst mod vest. I Rumænien bredte 
sygdommen sig eksplosivt i baggårdsbesæt-
ninger hen over sommeren. Udbruddene hos 
tamsvin fremgår af figur 3. Næsten alle 
udbrud i tamsvinebesætninger ligger, som det 
fremgår af figur 4, i perioden juni-september. 
Der er forskellige forklaringer på dette. Dels er 
mulighederne for kontakt mellem tam- og 
vildsvin større om sommeren (dårlig smitte-
beskyttelse), og der fodres mange steder med 
nyslået græs eller hø fra områder, hvor der fin-
des vildsvin, men de seneste undersøgelser 
har vist, at stikkende insekter, der forekom-
mer i stor mængde i de varme sommermåne-
der, kunne være en smittekilde.

Udviklingen i ASF hos tam- og vildsvin i 
de berørte lande i perioden 2017-18 fremgår 
af Tabel 1.

Estland
Estland har de seneste par år ydet en stor ind-
sats ved jagtmanagement med henblik på at 
reducere vildsvinebestanden. Bestanden er 
reduceret fra 5-10 dyr/km2 til ½-1 dyr/km2.
Det har betydet, at der nu kun findes relativt 
få dyr, der er inficeret med ASF-virus, og de er 
koncentreret i den nordøstlige del, hvor vilds-
vinebestanden er størst. I andet halvår af 2019 
blev der kun påvist ASF i 58 undersøgte vilds-
vinekadavere. 

Letland
Letland registrerede i alt syv udbrud af ASF i 
tamsvin, hvoraf de seks var i baggårdsbesæt-
ninger, mens det syvende var i en kommerciel 
besætning på 16.400 dyr. Der er i perioden 
fundet 279 ASF-inficerede vildsvin fordelt 
over det meste af landet, men den største fore-
komst er i den vestlige del af lan-
det, som først har fået infektionen 
inden for det sidste års tid.

Litauen
Der har i andet halvår af 2018 
været rapporteret om 31 udbrud 
af ASF i tamsvinebesætninger. 
Heraf var de to udbrud i kommer-
cielle svinebesætninger, som ikke 
levede op til smittebeskyttelses-
kravene, mens resten var i bag-
gårdsbesætninger. Der er påvist 
ASF i 1.005 vildsvin, hvoraf de fle-
ste er dødfundne dyr.

Polen
I Polen blev der påvist 67 udbrud af ASF i 
tamsvinebesætninger. De fleste af disse 
udbrud var i små besætninger med ringe 
smittebeskyttelse. Alle udbrud var i perioden 
fra juli til medio september. Udbruddene var 
beliggende langs grænsen til Kaliningrad-re-
gionen, hvorfra infektionen spredte sig i løbet 
af første halvår 2018, og ved grænsen til Ukra-
ine og Hviderusland.

Der blev i alt påvist ASF hos 941 vildsvin i 2. 
halvår af 2018, og disse fandtes spredt over det 
meste af det afficerede område i Polen.

2017 1. halvår 2018 2. halvår 2018
Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vildsvin  Tamsvin Vildsvin

Estland 3 637 0 178 0 53
Letland 8 947 3 406 7 279
Litauen 30 1.328 20 1.005 31 441
Polen 81 741 42 1.502 67 941
Tjekkiet 0 202 0 28 0 0
Ungarn 0 0 0 22 0 116
Rumænien 0 0 203 7 961 174
Belgien 0 0 0 0 0 163
Total 122 3.855 268 3.148 1.066 2.167

Figur 1. Højpatogen aviær influenza H5N8 i Rumæ-
nien. Det centrale »hot-spot« er i Plovdiv-regionen, 
hvor der er stor tæthed af foie grasandeproduktion.

Figur 2. Højpatogen aviær 
influenza H5N6 i vildfugle i 
Smålandshavet i august til 
september 2018. Det var pri-
mært svømmefugle, der var 
ramt.

Tabel 1. Fordeling af udbrud af afrikansk svinepest i de berørte lande i 1. og 2. halvår 2018 sammenholdt med 2017. De fleste udbrud i tamsvine-
besætninger ses i juni-september, og de fleste fund hos vildsvin sker i de sidste seks måneder af året.
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