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Baggrund

• Flere anlæg (primært model-3) har 
siden 2012 oplevet stigende problemer i 
produktionen

• Enkelt firma har haft problemer på flere 
anlæg med neurologiske symptomer og 
væsentlig forhøjet dødeligheder



Fund i DK

Fødevarestyrelsen orienterer 14/12 2017 
DA om fund af et virus PRV-3 på dansk 
fiskeopdræt

Prøven er udtaget et par uger tidligere på 
modeldambrug i forbindelse med 
undersøgelse af unormal dødelighed med 
primært neurologiske symptomer



Efterfølgende prøver

Lige op til og efter jul udtages der prøver fra andre 
model-dambrug med forhøjet dødeligheder

Symptomer:

• Neurologiske symp

• Gælle-problemer

• Øget BKD-dødelighed



Frem til 19/1 2018

Fødevarestyrelsen styrer processen

• 9 model-3 dambrug analyseres (alle pos)

• 5 avls-anlæg analyseres (2 neg, 3 pos/supekt)

FVST meddeler DA fredag d. 19/1: 

• PRV-3 opfylder ikke definitionen af ”ny sygdom” (= 
emerging disease) i henhold til EU og dansk lovgivning. 

• Samtlige offentlige tilsyn, der er blevet pålagt dambrug 
pga. PRV-3, vil blive ophævet hurtigst muligt. 

• Registreringerne vedrørende PRV-3 i CHR blive fjernet. 



Siden 19/1 2018

• Det er alene erhvervet der har ansvaret 
for yderligere tiltag

• Ingen handelsrestriktioner



DA’s rolle

Der blev nedsat et ad hoc PRV-3 udvalg

MÅL

Flere prøver udtages (systematiseret)

1. Avlsanlæg + sættefisk (er nogen fri)

2. Andre anlæg med og uden symptomer 

Forskning

• Smitte via æg

• Smitteveje generelt

• Er det danske virus-variant mere 
sygdomsfremkaldende



Henriksens Fond

Henriksens Fond gav i marts 2108 tilsagn 
om støtte til PRV-3 undersøgelserne 
forudsat at erhvervet selv bidrager!!

Indsamling af penge hos medlemmerne 
gav ca. 250.000 kr.

Henriksens Fond kunne herefter støtte med 
yderligere 750.000 kr



Henriksens Fond projektet
Marts 2018 – Juli 2019

Screening

• Avlsanlæg + sættefisk

• Andre anlæg med og uden symptomer

• Ældre prøver 

Forskning

• Smitte via æg

• Smitteveje generelt

• Er det danske virus-variant mere 
sygdomsfremkaldende



Henriksens Fond projektet
Status

Slutter ved udgangen af juni

Pengene er brugt for længst!!!

Men DTU Aqua arbejder videre (indtil 
videre for egne penge)

Afrapportering


