
Notat vedrørende fugleinfluenza og DdBs håndtering af situationen. 

 

For at give medlemmerne et indblik i hvorledes organisationen har arbejdet og forsøgt at få dispensationer 

under den nuværende situation med udbrud af fugleinfluenza, skal vi orientere om følgende. 

Allerede den 3. november 2021 skriver vi til Fødevarestyrelsen (FVST) rettet til Pernille Dahl Nielsen idet vi 

beder om at få dels en kontaktperson og dels et møde vedrørende problemstillinger af interesse for DdB, 

herunder transport af brevduer over grænserne, brevduer og fugleinfluenza, brevduer henført til 

kategorien ”fjerkræ” og endelig tilladelse til brug af diverse vacciner rettet mod brevduesygdomme. I svaret 

som vi modtog den 12. november 2021 henvises der til den vedtagne Animal Health Law EU-forordning 

2016/429. Specielt vedrørende fugleinfluenza henvises til at duer er at betragte som ”andre fugle i 

fangenskab”, og at bekendtgørelsen nr. 1996 af 1. november 2021 om biosikringsforanstaltninger mod 

aviær influenza for fjerkræ og andre fugle i fangenskab er gældende. Det betyder at det såkaldte 

overdækningspåbud er i kraft og det har den effekt at kapflyvninger og træninger hvor duerne samles fra 

flere slag ikke er tilladt, ligeledes heller ikke samlinger hvor duer fra flere slag bringes sammen. I 

bekendtgørelsens §7 er der imidlertid en undtagelse idet duer i fangenskab godt må foretage 

motionsflyvninger omkring dueslaget. 

Den 6. december 2021 ansøger vi om dispensation til at afholde vores udstilling i Brædstrup. Til støtte for 

ansøgningen vedlægger vi et par rapporter, hvis resultater peger på at duer ikke er en sandsynlig 

smittekilde til fugleinfluenza. Rapporterne er videnskabelige arbejder der er udført af bl.an. Celia Abolnik 

offentliggjort i ”Veterinarian Microbiology”, bl.an. Krzysztof Smietanka offentliggjort ”Sciendo”, bl.an. 

Mieke Steensels, Belgien arbejdet støttet af FCI og en undersøgelse fra Freidrich-Loeffler-Institut (FLI) 

udført af Ortrud Werner. Alle undersøgelserne peger på at duer ikke er en del af smittekæden for 

fugleinfluenza. FLI er den tyske modpart til Statens Serum Institut. Den 2. januar 2022 rykker vi for et svar 

på vores ansøgning. 

Vi bliver ca. 8 dage efter kontaktet af en medarbejder fra Veterinær Nord der mundtligt meddeler mig at vi 

har fået afslag på vores ansøgning og at et skriftligt afslag vil følge. Den 14. februar 2022 modtager jeg det 

skriftlige afslag, der i styrelsen er dateret den 3. februar.  Svaret giver afslag på at samle duer uanset det 

materiale vi har fremlagt. 

Det er ikke en opmuntrende situation men vi arbejder dog videre med henblik på efter 

repræsentantskabsmødet at søge om tilladelse til at gennemføre vores kapflyvningsprogram. 

Repræsentantskabsmødet bliver som bekendt gennemført den 19. februar og efter ca. 3 uger har vi 

overblik over hvilke flyvninger der skal gennemføres ikke bare i DdB men også i sektionerne, hvor 

tilladelserne også skal gælde. I mellemperioden arbejder vi videre på at fremskaffe yderlige 

dokumentationsmateriale der kan understøtte vores sag. Den 22. marts fremsender vi vores ansøgning 

indeholdende yderligere rapporter om duers manglende evne til at videregive smitte m ed fugleinfluenza. 

Vi informerer i ansøgningen om at EU-landene Polen, Tyskland, Holland og Belgien alle siden årsskiftet har 

tilladt samling af duer og at man planlægger at give tilladelse til kapflyvninger fra 1. april, det sidste 

omfatter også Frankrig. Vi vedlægger også en rapport fra EU's ekspertgruppe EFSA der viser at man i 

perioden ikke har fundet duer smittet med fugleinfluenza. Der vedlægges også en risikoanalyse fra UK der 

konkluderer at kapflyvning med brevduer udgør en ”very low risk” for smitte med fugleinfluenza. Vi har nu 

modtaget en kvittering for vores ansøgning der meddeler os at vi kan forvente et svar i uge 17. 



God forvaltningskik tilsiger at man, når man indsender en ansøgning til en styrelse, modtager en kvittering 

straks med et forventet svartidspunkt. På det punkt har FVST potentiale til forbedringer. Vi må nu afvente 

svaret, men arbejdet stopper ikke her. Det er vores mål at arbejde videre på at få bekendtgørelsen 

vedrørende bekæmpelse af fugleinfluenza bragt på linje med den tyske, hvor duer er undtaget 

foranstaltningerne, desværre er det ikke noget vi kan forvente sker fra den ene dag til den anden. 
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