
Hønsepest- New Castle Disease- Paramyxo. 

 

I slutningen af maj måned blev der desværre konstateret Newcastle Disease i en koloni med 

raceduer og andet fjerkræ i Næstved. Dette medførte beklageligvis at Fødevarestyrelsen (FVST) 

besluttede at aflive alle fugle knyttet til kolonien, herunder to slag med brevduer. Brevduerne var 

fuldt vaccineret mod Paramyxovirus i henhold til DdBs regler.  

DdB har været i dialog med FVST og de informerer om at reglerne i EU-forordningen 2020/687 er 

nøje fulgt.  

Udbruddet startede allerede medio april med sygdom i ikke vaccinerede raceduer. FVST har 

foretaget en vurdering af forholdene i den omtalte koloni og på baggrund af denne vurderet at 

fugleholdet i kolonien er indrettet således, at der ikke er mulighed for at sikre mod smittespredning 

mellem fugle i de enkelte fuglehold i kolonien.  

Virussen der er tale om, er konstateret til at være den variant der kaldes PPMV-1. Normalt skelnes 

der mellem den normale hønsevariant APMV-1 og den duespecifikke variant PPMV-1. Selv om vi 

nu har vaccineret i ca. 30 år, skal vi være klar over at vaccinen ikke beskytter 100%, men nærmere 

70- 80%. I årenes løb har vi dog kun set et enkelt udbrud af PPMV-1 blandt brevduer, hvilket dog 

skyldes at der var brugt en anbrudt vaccine der var opbevaret under fejlagtige forhold. 

Vaccinationen af vores brevduer har således haft den ønskede effekt for vores bestande. Vi kan 

imidlertid ikke vide os helt sikre i det der i sjældne tilfælde kan ske en såkaldt 

gennembrudsinfektion.  

Aflivningen besluttet af FVST medføre at de pågældende besætningsejere får erstatning for de 

aflivede dyr. Vores medlemmer afventer stadig erstatningsudmåling som forventes at falde i løbet 

af august 

Pr. d. 06.07.2022 har FVST ophævet restriktioner og zoner omkring kolonien i Næstved og der må 

igen flyttes fjerkræ ind i kolonien.  

 

I henhold til DdBs reglement §3 skal alle duer tilhørende et medlem af DdB være vaccineret. Dette 

er vigtigt fordi konstateres der et udbrud af Paramyxo i en bestand bliver alle duer i bestanden 

aflivet af FVST.  

De medlemmer der ligger i kolonier skal være opmærksom på at bestande af uvaccinerede 

raceduer og høns i kolonierne udgør en fare for udbrud. Vurderingen af forholdene i en koloni i 

forhold til smittespredning fortages af FVST i hvert enkelt tilfælde. Vi kan kun opfordre til at 

medlemmer der har duer i en koloni forsøger at påvirke ledelsen af kolonien og de øvrige 

besætningsejere til at alle dyr bliver vaccineret. DdB har været i dialog med DRF om at påvirke 

medlemmerne af DRF til at alle deres dyr bliver vaccineret. I øjeblikket er det kun de dyr der 

udstilles der kræves vaccineret, hvilket efterlader en betydelig bestand der er udsat for smitte af 

PPMV-1. Vi henviser i øvrigt til FVST 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Newcastle-disease.aspx 

 

 


