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Fuglaflensufaraldur H5N8

• FAO, september 2016: H5N8 finnst í Tyva lýðveldi í 
Rússlandi: viðvörun um hættu á alþjóðlegri útbreiðslu.

• 27. október 2016: HPAI H5N8 veira greinist í hnúðsvani 
(mute swan) í Ungverjalandi.

• FAO, 13. mars 2017: Staða: H5N8 veira í Afríku, Asíu, 
Evrópu og í Miðausturlöndum með hæfni til 
heimsfaraldurs (pandemic potential).
Greiningar í 40 löndum. Evrópa: 22 lönd.

• Greiningar í alifuglum: í hænsnfuglum (Gallus gallus
domesticus), öndum (Anas platyrhynchos domesticus), 
kalkúnum (Meleagris gallovapo), gæsum (Anserinae
sp.) og perluhænur (common guineafowl, Numida
meleagris).



Fuglaflensufaraldur H5N8

Map 1. H5N8 HPAI outbreaks officially reported in Asia, Europe and Africa

by onset date, since 1 January 2017. Heimild: FAO. Sótt 4.4.2017
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Heimild: FAO, síðast uppfært 13.3.2017 

(rautt: breytingar frá síðustu skýrslu FAO)



Greiningar í mars 2017

Heimild: OIE, síðast uppfært 27.3.2017,

sótt 5.4.2017



Greiningar í mars 2017, Evrópa

Heimild: OIE, síðast uppfært 27.3.2017,

sótt 5.4.2017



Greiningar á H5N8 í villtum fuglum

• Greiningar UK:

Heimild: Animal and Plant Health Agency,

sótt 4.4.2017

27.3. – 2.4.17



Alvarleg afbrigði fuglaflensu, smitleiðir

• Fuglar smitast oftast í gegnum beinni snertingu með 
smituðum veikum fuglum eða einkennislausum 
smitberum.

• Smit í gegnum smituð tæki og tól eru einnig þekkt.

• Veiran finnst í munnvatni, vessum úr augu og nef, og í 
driti.

• Meðgöngutími misjafn milli fuglategunda, stuttur í 
hænsnfuglum.

• Veiran lifir lengst í köldu röku umhverfi.

• H5N8 faraldur: mikil tengsl milli greininga í villtum 
fuglum og alifuglum (t. d. HU: 1 vika á milli).



Alvarlegt afbrigði fuglaflensu, einkenni

• Skyndileg dauðsföll

• Einkenni í öndunarfærum

• Niðurgangur

• Bólgur á höfði, kambi og sepjum

• Blæðingar í húð og á fótum, blámi

• Leiðbeinandi viðmið:
• o Minnkun á fóðurnotkun og vatnsnotkun um meira en 20%

• o Minnkun á varpi um meira en 5% á tveimur dögum

• o Afföll meiri en 3% á einni viku.

• HPAI H5N8 2016/2017: IVPI nálægt 3 => á 10 dögum 
deyja allir fuglar á innan við sólahring.



Alvarlegt afbrigði fuglaflensu, einkenni

https://www.youtube.com/watch?v=6VT_CEUxhwk

https://www.youtube.com/watch?v=6VT_CEUxhwk


H5N8 á Íslandi?

• Farfuglarnir koma frá sýktum svæðum: Bretlandseyjar, 
Vaðlahaf.

• Greiningar á meginlandi 
• Aukið hitastig

• Fuglarnir eru að yfirgefa vetrarstöðvarnar

• Hvað þýðir það fyrir Ísland?
✓ Aukin hætta, vegna komu farfugla. En meiri hætta, ef fyrstu farfuglarnir 

hefðu komið mánuði fyrr.

? USA 2015: smit með H5N8 og H5N2 minnkaði frá mars til maí, en 
dauðsföll í júní  í gæsum á nýju svæði: smit viðhaldið á þessum tíma í 
villtum fuglum með lága tíðni?

? Lág tíðni í villtum fuglum sem verður ekki greind?



Vöktun

• Númer eitt, tvö og þrjú:
Sýni úr dauðum
villtum fuglum

• Tíðni í villtum fuglum
er ekki þekkt.

• Apríl: Sýnatökur úr álftum og gæsum.

• Tafarlaus tilkynning til Mast á grunsamlegum 
tilfellum í alifuglum.



Smitvarnir
• Koma í veg fyrir að smit berst 

úr villtum fuglum í alifugla.
• Umhverfi húsa

• Fuglaheld hús

• Smitvarnir við inngang

• Meindýravarnir

• Koma í veg fyrir smitdreifingu 
milli alifuglabúa. Smit getur 
verið borið á bú með:
• Fuglum

• Tækjum og tólum

• Fóðri

• Fatnaði og skóm

• Farartækjum

• Sjá Mast.is, auglýsing ANR



Viðbrögð við greiningar í alifuglum

• Alvarlegur smitsjúkdómur, útrýming með niðurskurði



Viðbrögð við greiningar í alifuglum

• Viðbragðsáætlun Matvælastofnunar, sjá 
Gæðahandbók
• Stöðvun á útbreiðslu frekari smits

• Aflífun allra alifugla og annarra fugla í haldi

• Tryggileg förgun á hræjum, úrgangi og búnaði sem ekki er hægt að 
sótthreinsa

• Smit er rakið, skilgreining á bann-, verndar og eftirlitssvæði

• Minnst 21 dagar líða áður en nýir fuglar eru settir inn á búið



Viðbrögð við greiningar í villtum fuglum

• Helstu viðbrögð:

1. Skilgreind eru verndar- og eftirlitssvæði út frá þeim 
stað sem fuglaflensa greinist.

2. Alifuglar og aðrir fuglar í haldi á skilgreindum svæðum 
skulu haldnir innandyra.

3. Vöktun og takmarkanir á áhættubúum og svæðum 
eru auknar.

4. Vöktun m.t.t. fuglaflensu í villtum fuglum er aukin.

5. Takmarkanir á flutningi alifugla og annarra fugla í 
haldi eru fyrirskipaðar.



Viðbrögð við greiningar í villtum fuglum

• Helstu viðbrögð:

1. Skilgreind eru verndar- og eftirlitssvæði út frá þeim 
stað sem fuglaflensa greinist.
• Tillaga til ráðherra um varúðarráðstafanir á ákveðnu svæði umhverfis 

staðinn sem sýktur fugl fannst.

• Verndarsvæði að lágmarki 10km til allra átta

2. Alifuglar og aðrir fuglar í haldi á skilgreindum svæðum 
skulu haldnir innandyra.
• Og smitvarnir á landinu eflt, ef það hefur ekki þegar verið gert.



Viðbrögð við greiningar í villtum fuglum

• Helstu viðbrögð, frh.:

3. Vöktun og takmarkanir á áhættubúum og svæðum 
eru auknar.
• Talning allra alifugla og fugla í haldi (fjöldatölur skráðar)

• Eftirlit með heilbrigði alifugla og fugla í haldi

4. Vöktun m.t.t. fuglaflensu í villtum fuglum er aukin.
• Og veiðar á villtum fuglum eru bannaðar án leyfis Mast.

5. Takmarkanir á flutningi alifugla og annarra fugla í 
haldi eru fyrirskipaðar.
• Óheimilt er að flytja alifugla, aðra fugla í haldi og frjóegg frá búum á 

svæðinu án leyfis Matvælastofnunar



Viðbrögð við greiningar í villtum fuglum

• Helstu viðbrögð, frh.:

5. Takmarkanir á flutningi alifugla og annarra fugla í 
haldi eru fyrirskipaðar.
• Leyfi til flutnings veitt með lágmarks skilyrðum:

1) Fuglar haldnir í minnst 21 dag á móttökustað, staðurinn verður undir 
eftirliti Mast, eða

2) Fuglarnir verði fluttir beint til slátrunar.

3) Frjóegg og dagsgamlir ungar: viðeigandi smitvarnir tryggðar við flutning 
og á móttökustað.

4) Móttökurstaður fyrir dagsgamla unga verði undir sérstöku eftirliti Mast, 
fuglarnir verði haldnir þar í minnst 21 daga.



Viðbrögð við greiningar í villtum fuglum

• Helstu viðbrögð, frh.:

5. Takmarkanir á flutningi alifugla og annarra fugla í 
haldi eru fyrirskipaðar.
• Heimilt er að flytja alifugla og frjóegg beint gegnum svæðið.

• Heimilt er að flytja afurðir, skít, úrgang og annað sem getur borið smit 
beint gegnum svæðið, en óheimilt er að flytja það inn á svæðið, innan 
þess og og út af því án leyfis Mast.

• Ef ekkert bendir til að viðvarandi smit sé til staðar 
innan verndar- eða eftirlitssvæðis er alla jafna óhætt 
að aflétta takmörkunum 21 degi eftir að sýni var tekið 
úr sýktum fugli.



www.mast.is

Takk fyrir!


