
Örn i Blekinge hade ny typ av fågelinfluensa
Ett fall av fågelinfluensa har upptäckts i Blekinge. Det är en skadad havsörn som dött hos viltrehabiliterare. Efter analys på Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. Denna typ av virus har inte påvisats i Sverige tidigare, men
har rapporterats från några länder i Europa under vintern. Viruset har inte visat sig utgöra risk för människor till skillnad från det H5N6-virus
som cirkulerar i Asien.

Den skadade havsörnen togs om hand men dog hos viltrehabiliterare. Foto: Jens Mattsson/SVA. Bilden får fritt användas i anslutning till publicering av
pressmeddelandet.

– Detta är det första fallet av H5N6 i Sverige. Viruset har cirkulerat i Europa, och förutom på vilda fåglar har även några utbrott på tamfågel,
inklusive enstaka kommersiella fjäderfäbesättningar förekommit. För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och
hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karin Åhl, stf
enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt.

– Viruset är nära besläktat med H5N8 som cirkulerade bland vilda fåglar i Sverige under 2016 och 2017, och då även orsakade utbrott hos
fjäderfä. Medan H5N8 fick en massiv spridning i stora delar av Europa har H5N6 inte rapporterats i alls samma omfattning och inte heller
förknippats med samma dödlighet, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

Finns naturligt bland vilda fåglar 

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar,
framför allt hos sjöfågel. Skyddsnivå 1 gäller i Sverige vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller
under ett skydd utomhus.

Det är viktigt att ha goda skötselrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara
uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i
äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Allmänna hygienregler

Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
Håll rent runt hus och inhägnader.
Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
Tvätta händerna efter kontakt med fåglar.
Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.

Mer information

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa 

Om förebyggande åtgärder för de som håller fjäderfä och fåglar i fångenskap 

SVA:s information om fågelinfluensa  
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Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors
hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se


