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Forord 

I februar 2018 ansøgtes Henrik Henriksens Fond om støtte til undersøgelser af Piscine orthoreovirus 

subtype 3 (PRV-3) i regnbueørred i Danmark. Støtte på 750.000kr blev bevilliget og undersøgelserne 

blev udført fra april 2018 til april 2019. 

 

Baggrunden for ansøgningen var, at PRV-3 blev påvist for første gang i Danmark i december 2017 på 

et modeldambrug. Virusinfektionen blev forbundet med høje dødeligheder på anlæg med større grad 

af recirkulering (RAS), og der opstod et akut behov for at klarlægge virus udbredelse og dets 

sygdomsfremkaldende potentiale med henblik på forebyggelse og mulig bekæmpelse. Formålet med 
projektet var således at få et overblik over udbredelse, smitteveje og den reelle betydning af PRV-3 for 

dambrugserhvervet i Danmark.  

 

Projektet indeholdt 2 arbejdspakker: 

1. Screening af danske fiskeopdræt, herunder:  

      Avls-, yngel-, produktions- og sættefisk-anlæg 

      Historiske prøver 

      Bækørreder 
 

2. Forskning: 

      Er den danske PRV-3 mere eller mindre sygdomsfremkaldende end den norske? 

      Afklaring af evt. smitte gennem æg 

      Afklaring af smitteveje generelt 

 

Rapporten beskriver projektets resultater. 
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Sammendrag 

Projektet har bidraget med en række vigtige resultater og har dannet grundlag for, at yderligere 
projektmidler har kunnet søges og hjemtages gennem offentlige midler.  
I sammendrag resulterede projektet i: 
1) Overvågning af danske fiskeopdræt 

53 dambrug er blevet testet for PRV-3. 66% (35 dambrug) var positive, 6% (3 dambrug) var 
suspekte og 28% (15 dambrug) var negative. 

1.1 Overvågning af avls-, yngel-, produktions- og sættefisk-anlæg 
40% af de testede avlsanlæg var positive, mens 80% af de testede produktionsanlæg var 
positive. 90% af anlæg med RAS var positive, og 90% af anlæg med biofilter var positive.  
1.2 Screening af historiske prøver 
Prøver fra 1995 blev testet for PRV-3. 38% af prøverne var positive for PRV-3. Virusset har 
dermed været i danske fiskeopdræt længere end først antaget.  

1.3 Screening af bækørred 
      60% af testede dambrug med bæk-/havørred var positive for PRV-3.  

2) Forskning 
2.1 Er den danske PRV-3 mere sygdomsfremkaldende end den norske? 

Et kohabiteringsforsøg har vist, at virusmængden i fisk inficeret med den danske PRV-3 topper 
før den norske, hvilket indikerer at det danske virus repliceres hurtigere end det norske. 
Endvidere ses der forandringer tidligere og der observeres flere forandringer i hjerterne hos fisk 
inficerede med den danske PRV-3 end den norske. Begge isolater giver svær anæmi ved top 
af virus koncentration. Farvning af hjernevæv fra PRV-3 inficerede fisk viser, at virus her 
udelukkende befinder sig i blodet. De neurologiske symptomer, der er blevet observeret hos 
nogle dambrug kan dermed ikke forklares med, at virus inficerer nervecellerne. Derimod kunne 
grunden til de nervøse forstyrrelser være den lave procent røde blodlegemer under infektionen, 
som kan medføre lokal iltmangel i hjernen. 

2.2 Afklaring af evt. smitte gennem æg 
Praktiske observationer i ind- og udland indikerer, at PRV-3 kan overføres til æg (æg associeret 
transmission), men at grundig æg desinfektion kan bryde smittevejen og at virus dermed ikke 
overføres vertikalt til afkom.  

2.3 Afklaring af smitteveje generelt 
Foreløbige resultater fra sekventering af prøver fra positive prøveindsamlinger fra danske 
fiskeopdræt og historiske prøver viser, at PRV-3 har været i danske fiskeopdræt i flere årtier.  
Analyse af det ene RNA segment viser, at prøverne fra 2018 er genetisk set meget ens eller 
identiske, og at prøverne fra 1995 er identiske med prøverne fra 2018. Det tyder altså ikke på, 
at en mutation i S1 segmentet er skyld i den forhøjede dødelighed, som i de sidste år er 
observeret på danske RAS anlæg. 

Konklusion 
PRV-3 er udbredt på danske dambrug, og kan påvises på næsten alle RAS. PRV-3 kunne imidlertid 
ikke påvises på 60% af danske avlsanlæg, hvilket giver håb om mulig etablering af register over 
PRV-3 fri dambrug. Høj forekomst af PRV-3 i bækørreder øger risiko for spredning i forbindelse 
med udsætningsplaner. Grundig desinfektion af æg og udstyr er essentielt for at nedsætte risiko 
for smitteoverførsel med PRV-3. Det testede danske PRV-3 isolat er lidt mere virulent end det 
norske og reproducerer sig hurtigere. Men intet tyder på, at et ældre dansk isolat fra 1995 er mindre 
smitsomt end 2018 isolaterne hvorfor de nyligt opståede problemer på RAS anlæg primært må 
tilskrives nye eller ændret produktionsformer og ikke virus i sig selv. 
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1. Screening af danske fiskeopdræt 

I løbet af projektet blev 53 dambrug undersøgt for PRV-3 over 77 prøveindsamlinger1. Prøverne blev 
testet med analysemetoden reverse transcription real-time PCR (RT-PCR) for PRV-3, som er en 

metode der viser om der er PRV-3-virus arvemateriale (i dette tilfælde RNA) tilstede i prøven. Af de 53 

dambrug var 35 positive, 3 suspekte og 15 negative2. Virus er fundet i 66% af de screenede dambrug 

(se figur 1). PRV-3 er fundet på dambrug over hele landet.  

 

En række dambrug har været undersøgt flere gange. Har et givent dambrug været positiv i blot en test, 

er det her angivet som positiv (figur 1).  

 

 
Figur 1: PRV-3 status hos de 53 undersøgte dambrug. Dambrug der er undersøgt mere end en gang og har været 
positiv i mindst en undersøgelse, er her vist som positive. Af de 53 undersøgte dambrug er 66% positive (35 
dambrug), 6% suspekte (3 dambrug) og 28% negative (15 dambrug).  
 

Blandt de negative dambrug er 5 blevet testet negative i alle undersøgelser (se tabel 1). Det skal dog 

bemærkes, at ikke alle de negative dambrug angivet på figur 1 er blevet testet mere end én gang. Dette 

vil være relevant hvis det ønskes at oprette en liste over PRV-3 fri dambrug, som man eksempelvis har 

med IPN og BKD. 

                                                                                                                                                              
1 Prøveindsamling: Der blev udtaget hjerte og milt i et stabiliserende medium kaldet RNAlater fra (typisk) 30 fisk. Prøverne blev 
udtaget fra syge fisk. 
2 Vurdering af resultatet er baseret på Ct værdierne (cycle threshold) samt grafens forløb. Generelt er prøver med Ct under 30 
anset for positive mens Ct ved 30-37 med en logaritmisk udseende kurve anses også for positive. Prøver med en Ct værdi ved 
37-40 anses for suspekte hvis kurven har et logaritmisk forløb. Hvis ikke anses prøven som negativ. Prøver med en CT over 40 
anses som negative.  
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16 dambrug er blevet undersøgt for PRV-3 af flere omgange (over 40 prøveindsamlinger). Tabel 1 viser 

resultatet for hver undersøgelse af de 16 dambrug. Dambrugene er blevet undersøgt mellem 2 og 4 

gange. 

5 dambrug har haft varierende status henover undersøgelserne. For dambrug 1 er det vigtigt at nævne, 
at selvom dambruget blev testet negativ for tilstedeværelsen af PRV-3 RNA, så var det positivt for 

antistoffer mod virusset. Dette betyder, at de undersøgte fisk tidligere har været inficerede, men har 

renset sig for virus.  

 
Tabel 1: Oversigt over dambrug undersøgt flere gange.  
 

Dambrug 1. test 2. test 3. test 4. test 
1 Negativ Positiv Positiv Negativ 
2 Negativ Positiv Ingen test Ingen test 
3 Positiv  Positiv Ingen test Ingen test 
4 Positiv  Positiv Ingen test Ingen test 
5 Positiv  Positiv Positiv Positiv 
6 Positiv  Negativ Positiv Positiv 
7 Positiv  Negativ Ingen test Ingen test 
8 Negativ Negativ Ingen test Ingen test 
9 Negativ Negativ Ingen test Ingen test 

10 Negativ Negativ Ingen test Ingen test 
11 Negativ Negativ Ingen test Ingen test 
12 Positiv  Positiv Ingen test Ingen test 
13 Negativ Negativ Positiv Ingen test 
14 Positiv  Positiv Positiv Ingen test 
15 Positiv  Positiv Ingen test Ingen test 
16 Negativ Negativ Ingen test Ingen test 

 
 
 
 

1.1 Screening af avls-, yngel-, produktions- og sættefisk-anlæg 
 

Avls-, yngel- og sættefisk-anlæg blev undersøgt for at få et overblik over, hvor mange inficerede 

dambrug der er øverst i forsyningskæden. Dette var for at vurdere muligheden for, at dambrug fri for 

PRV-3 kan forsyne deres egne og andre anlæg med smittefrit materiale og dermed forblive smittefrie. 
Den angivne status i denne rapport angiver status på tidspunkt af undersøgelsen. Status for de enkelte 

dambrug kan have ændret sig siden.  

Ca. 40% af de testede avlsanlæg var positive (se figur 2) mens 80% af de testede sættefisk-anlæg var 

positive (data for sættefisk ikke vist).   

Ved projektets start var det primært anlæg med recirkulering, der var ramt af forhøjet dødelighed. Derfor 

blev en række produktionsanlæg – både med og uden forhøjet dødelighed – undersøgt. Ca. 80% af de 

testede produktionsanlæg var positive for PRV-3, altså en fordobling i forhold til avlsanlæg (se figur 2). 
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Yderligere blev alle de testede dambrug inddelt efter deres type af vandforsyning, hhv. gennemstrøm 

(flow through, FT), Recirculating Aquaculture System (RAS)3, Full Recirculating Aquaculture (FREA), 

og havbrug (se figur 3). 45% af de testede gennemstrømsanlæg var positive, mens hele 90% af RAS 

anlæggene var positive. To havbrug blev testet, hvoraf det ene var positivt og det andet suspekt. 50% 
(1 dambrug) af FREA dambrug var positive. 

Dambrugene blev også inddelt efter om de gør brug af biofilter4 eller ej. Her ses det, til sammenligning 

med vandforsyning, at ca. 45% af dambrugene uden biofilter var positive, mens 90% med biofilter var 

positive (figur 4).  

Det kan dermed konkluderes, at PRV-3 er fundet i størstedelen af produktionsanlæg, og særligt 

recirkulering og biofilter synes at have en betydning for antallet af positive fund.  

 

 
Figur 2: PRV-3 status hos avls- og produktionsanlæg. De undersøgte dambrug er her blevet inddelt efter type. Der 
blev undersøgt 19 avlsanlæg og 31 produktionsanlæg. 42% af de undersøgt avlsanlæg var positive, mens 80% af 
produktionsanlæggene var positive. Dette skyldes muligvis, at avlsanlæggene ofte er lukkede enheder (for at opnå 
IPN og BKD fri status). 3 anlæg er angivet som både avl + produktion, hvoraf 67% er positive og 33% negative 
(data ikke vist på figur).  
 

                                                                                                                                                              
3 RAS dækker her over anlæg tilsvarende til model 1+3.  
4 Biofilter dækker her over alle former for biofilter, inkl. plastlegemer, bioblokke, leca-kugler og kombinationer af disse.  
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Figur 3: PRV-3 status i forhold til vandforsyningsmetode hos undersøgte dambrug. Dambrugene er blevet inddelt 
i: FT = gennemstrøm, RAS = Recirculating Aquaculture System, FREA = Full Recirculating Aquaculture og 
havbrug. Hos dambrug med gennemstrøm observerede vi, at 45% var positive, mens 50% var positive.  90% af 
de undersøgte RAS anlæg var positive for PRV-3, hvor 5% var negative. Det ene RAS anlæg, der var negativt kan 
skyldes, at undersøgelsen blev udført på et stadie af infektionen, hvor virus ikke er muligt at detekterer. Dog kan 
det også skyldes, at netop dette dambrug udfører grundig desinfektion og dermed undgår smitte i anlægget.  
Hos havbrugene var de 2 undersøgte anlæg henholdsvis positiv og suspekt. Det er dog svært at konkluderer noget, 
da for få anlæg er blevet undersøgt.  6 dambrug er angivet som havende flere typer vandforsyning. Af disse var 
67% positive og 33% negative (data ikke vist på figur).  
 
 

 
Figur 4: PRV-3 status fordelt på dambrug med og uden biofilter. 90% af dambrugene med biofilter var positive, 
mens 48% af dambrugene uden biofilter var negative. 4 dambrug var angivet som m/u biofilter, hvoraf 50% var 
positive (data ikke vist på figur). Blandt dambrugene med biofilter blev 1 testet negativt. Dette kan skyldes, at dette 
dambrug desinficerer grundigt, eller at mængden af virus var udenfor detektionsgrænsen.  
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1.2 Screening af historiske prøver 
 

Historiske prøver blev undersøgt for PRV-3, da det var et ønske at finde ud af hvornår PRV-3 blev 

introduceret til Danmark. Desværre lå DTU Aqua ikke inde med så meget historisk materiale som håbet, 

hvilket har begrænset vores mulighed for at spore virusset. De ældste prøver var fra 1995. Disse prøver 

stammer fra sygdomsudbrud, hvor der blev konstateret infektion med IPN.  

Vi testede 29 prøver fra 1995, hvoraf 10 var positive og 1 var suspekt for PRV-3 (ca. 38% af de testede 
prøver). De 29 prøver stammer fra 26 forskellige dambrug (3 dambrug repræsenteret med 2 prøver 

hver). Med den begrænsede datamængde kan der ikke konkluderes andet end at PRV-3 har været i 

både produktions- og avlsanlæg i 1995 (figur 5).  

PRV-3 har altså været i danske dambrug betydeligt længere end først antaget og formentlig også før 

1995. 

 

 

Figur 5: Status over historiske prøver afhængigt af anlægstype. Blandt de 29 prøver var 3 dambrug 
repræsenteret med 2 prøver hver. Her er de 3 dambrug kun angivet en gang. Alle 3 var positive i mindst en af 
prøverne. Avl (avlsanlæg): 4 dambrug testet, hvoraf 50% var positive. produktion: 17 dambrug testet, hvoraf 
29,4% var positive. Havbrug: 2 dambrug testet, ingen positive. Avlsanlæg+produktion (data ikke vist): 2 dambrug 
testet, hvoraf 50% var positive. Saltvandsindpumpning (data ikke vist): 1 dambrug testet, ingen positive. 
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1.3 Screening af bækørred 
 

Der blev undersøgt 5 dambrug, som opformerer bæk-/havørreder til udsætning for at vurdere risikoen 

for smittespredning i danske vandløb. De undersøgte dambrug er alle gennemstrømsanlæg. 

Blandt de undersøgte dambrug var 3 positive (60%) og 2 negative (40%). Det er dog vigtigt at bemærke, 

at ved prøveindsendelse for det ene dambrug modtog vi prøver fra både bækørred og regnbueørred. 

Alle prøverne fra bækørred var her negative, mens alle prøverne fra regnbueørred var positive (på figur 
6 er dette dambrug angivet som negativt).  

Det må altså konkluderes, at PRV-3 også er udbredt blandt bæk- og havørreder i Danmark. Dette er i 

overensstemmelse med observationer i Italien, Tyskland og Norge (Garseth et al., 2019).  

 
 

 
Figur 6: Fordeling af status for prøver fra bæk- og havørred. Hos 3 ud af de 5 dambrug var bækørrederne positive, 
mens de var negative for de resterende 2 dambrug. 
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2. Forskning 

Da PRV-3 på tidspunktet af ansøgningen var et relativt ny-opdaget virus, hvor der endnu ikke var 
kendskab til de helt basale forhold (herunder smitteveje), var det et ønske at undersøge evt. smitte 

gennem æg, smitteveje generelt og om hvorvidt der er en forskel i dødeligheden forårsaget af 

henholdsvis den danske og norske PRV-3. Dette er for evt. at kunne begrænse smittespredning og få 

en forståelse for virus-effekterne. 

 
2.1 Er den danske PRV-3 mere eller mindre sygdomsfremkaldende end den 
norske? 

 

Det er kun i Danmark, at der er observeret høj dødelighed i PRV-3 inficerede fisk på RAS anlæg.  
Tilsvarende sygdom er ikke i samme omfang observeret i Norge, hvor virus blev påvist første gang. Her 

var fiskene dog ramt af anoreksi, sløvhed og øget dødelighed (Olsen, Hjortaas, Tengs, Hellberg, & 

Johansen, 2015). Der har derfor været stillet spørgsmål til om det skyldes, at den danske PRV-3 er 

mere sygdomsfremkaldende end den norske. Derfor udførte vi et forsøg, hvor virulensen af PRV-3 fra 

Norge og Danmark blev sammenlignet. Det danske virus isolat stammede fra et PRV-3 udbrud i et 

dansk RAS, medens det norske PRV-3 oprinder fra den første påvisning i 2013.  Da PRV-3 ikke kan 

opdyrkes på cellekultur (som en del andre virus kan), blev der benyttet PRV-3 inficeret blod til forsøget. 

Blodet blev fortyndet så koncentration af virus partikler var omtrent den samme for de to virus, og 
efterfølgende blev de behandlet med antibiotika for at forhindre smitte med evt. bakterier i blodprøverne.  

Forsøget blev lavet som et såkaldt kohabiterings-forsøg, hvor sygdomsfrie fisk blev inficerede 

(shedders) med hhv. det danske og norske PRV-3 isolat, og PRV-3 negativt blod som kontroller og sat 

sammen med ikke-inficerede sygdomsfrie fisk (kohabitanter).  2, 4, 6, 8, 10 og 14 uger efter inficering 

(weeks post challenge, herfra refereret til som WPC) af shedders blev der udtaget prøver fra 12 fisk per 

isolat (6 shedders og 6 kohabitanter, dog kun 2 af hver fra kontrol fiskene).  

Prøverne blev undersøgt for: 
 

• Mængde af virus med RT-qPCR 

• Anæmi udtrykt ved måling af hæmatokrit værdi 

• Lokalisering af virus i væv fra fisk vha. farvning af virus (in situ hybridization) 

• Histopatologi  

• Immun gen ekspression med qPCR 

For hver prøveudtagning blev hjerne, gæller og hjerte + milt undersøgt for tilstedeværelsen af PRV-3 

RNA med RT-qPCR.  
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Den generelle tendens var, at virus fra fisk inficeret med den danske PRV-3 toppede omkring 4 uger 

efter infektion (WPC) for kohabitanter, mens virus fra fisk med den norske PRV-3 toppede omkring 6 

WPC. Den samme tendens ses for hjerne og hjerte + milt (se figur 7A og 7C). Ved prøver fra gæller 

topper mængden af virus ved 6 WPC for både den danske og norske PRV-3 (se figur 7B). Generelt 
indikerer dette, at den danske PRV-3 opformeres hurtigere end den norske variant. Tilmed observeres 

der forhøjet gen-ekspression af gener relateret til bekæmpelse af virus infektioner tidligere hos fisk 
inficerede med den danske PRV-3 end den norske: I milten toppede ekspressionen af generne Mx, 

Viperin og IFNγ ved 4 uger efter inficering for den danske PRV-3, mens det var ved 6 uger for den 

norske. Dette stemmer dermed overens med, hvornår viruskoncentrationen er højest for hhv. den 
danske og norske PRV-3. For CD4 og CD8 i hjertet var ekspressionen højest for den danske PRV-3 

ved 6 uger efter inficering, og 8 uger efter inficering for den norske, altså 2 uger efter den højeste 

viruskoncentration for begge virus (data ikke vist).  
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Figur 7: A) Ct værdier for hjerte + milt, B) Ct værdier for gælle, C) Ct værdier for hjerne. Punkter under den sorte 
horisontale linje, der går gennem 37 Ct på y-aksen, vurderes for værende suspekte/negative. Generelt for 
kohabitanter ses det, at mængden af virus er lav i uge 2, topper omkring uge 4-6 og falder derefter ned til 
grænsen for negative. I hjernen (figur 7C) er de fleste grupper i den suspekte/negative kategori. Denne udvikling 
af mængden af virus er vigtig at tage højde for, når man undersøger for PRV-3 på dambrug. Ved lav mængde 
virus (høj Ct værdi) kan det altså ikke umiddelbart konkluderes, om man befinder sig først eller sidst i 
infektionsforløbet. Samtidigt betyder det også, at et suspekt eller negativt resultat ikke kan udelukke, at fisken lige 
har fået en infektion og dermed er i opstarten af en infektion eller at fisken har haft og overstået infektionen.  
 

 



Undersøgelser i forbindelse med PRV-3 infektion i regnbueørred i Danmark 15 

Det forløb af virus koncentration der ses på figur 6 er vigtigt af have in mente når resultater for PRV-3 
undersøgelser vurderes. En høj Ct værdi (lav virus koncentration) betyde, at fisken er i opstarten eller 
i slutfasen af et infektionsforløb. Det vil dermed kræve en løbende undersøgelse på et anlæg for at 
kunne give et klart resultat om anlægget eller fiskeholdet er eller har været inficeret med PRV-3. 
 

Denne observation stemmer overens med hvornår der ses størst fald i hæmoglobin i blodprøverne fra 

kohabitanter (se figur 8). Her ses det, at ved 6 uger efter infektion er der det største fald i hæmatokrit 

værdien (værdien fortæller, hvor mange procent røde blodlegemer der findes i blodet), som falder til 

ca. 40% sammenlignet med kontrollen som er på ca. 70%.  

Så når der er flest viruspartikler tilstede i fisken, har den en voldsomt reduceret mængde røde 

blodlegemer og dermed nedsat evne til at transportere ilt rundt i kroppen. 
 

 

 

 
 
Figur 8: Graf over hæmatokrit værdierne over forsøget. Rød = kontrol, grøn = dansk PRV-3, blå = norsk PRV-3. 
Den lave gennemsnitsværdi for hæmatokrit værdien for kontrollerne ved uge 10 er grundet stor variation i 
prøverne. Data angivet her er udelukkende fra kohabitanter. 
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Ved undersøgelse af forandringer i hjertet ses det, at fisk inficerede med den danske PRV-3 får 

vævsforandringer tidligere end fisk inficerede med den norske PRV-3 (se figur A og 9B). Ligeledes 

blev sværere forandringer observeret tidligere i forløbet med den danske PRV-3, samt at der 

overordnet set blev observeret flere forandringer i forhold til fisk inficeret med den norske PRV-3 (se 
tabel 2 og 3).  

 
Tabel 2: Dansk PRV-3, Antal fisk med 
hjerteforandringer. 
Forandringer observeret i både shedders og 
kohabitanter (6 fisk af hver per uge). 
  

Tabel 3: Norsk PRV-3, Antal fisk med 
hjerteforandringer. 
Forandringer observeret i både shedders og 
kohabitanter (6 fisk af hver per uge). 
 

WPC Epicarditis Mild 
Moderat til 
svær Total   WPC Epicarditis Mild 

Moderat til 
svær Total 

2 2/12 0/12 0/12 2/12   2 0/12 0/12 0/12 0/12 
4 1/12 3/12 2/12 6/12   4 4/12 0/12 0/12 4/12 
6 0/12 6/12 6/12 12/12   6 2/12 3/12 3/12 8/12 
8 2/12 7/12 3/12 12/12   8 0/12 3/12 5/12 8/12 

10 3/12 2/12 5/12 10/12   10 0/12 6/12 2/12 8/12 
14 6/12 0/12 0/12 6/12   14 4/12 2/12 0/12 6/12 

Total 14/72 18/72 16/72 48/72  Total 10/72 14/72 10/72 34/72 
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Figur 9: Histopatologiske resultater. Fisk inficeret med hhv. A) den danske PRV-3 og B) den norske PRV-3. For 
hver uge er 6 fisk (kohabitanter) blevet undersøgt for forandringer i hjertet. Resultater for shedders er ikke 
afbilledet, men angivet i tabel 2 og 3. Jo mørkere farven på bar grafen er, jo sværere forandringer ses i hjertet. 
Fisk inficerede med den danske PRV-3 får sværere forandringer tidligere end fisk inficerede med den norske 
PRV-3. Kategorier: 1) Overfladsike (epicarditis) dækker udelukkende over epicarditis med enten ingen eller 
meget spredte/få fund i myocardium, 2) Mild og Moderat til svær dækker over epicarditis og myocarditis af 
variende grad.  
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På nogle dambrug oplevede man neurologiske 

symptomer hos de inficerede fisk. Derfor kunne der 

være en formodning om, at virus inficerer 

nerveceller. Ved brug af en metode, der farver en 
udvalgt markør (her PRV-3) kan man lokalisere hvor 

i en organisme at virus befinder sig (metoden kaldes 

in situ hybridization). Ved farvning af hjernen fra 

forsøgsfisk kunne det vises, at virus ikke inficerer 

nerveceller (se figur 10). Virus blev derimod kun 

fundet i blodåre i hjernen (markeret med rødt på figur 

10). Derfor kan de neurologiske symptomer som 

nogle dambrug observerede ikke umiddelbart 
forklares med, at virus inficerer hjernen. Der blev 

ligeledes ikke fundet forandringer i hjernen på 

inficerede fisk (hverken med den danske eller norske PRV-3) ved histopatologiske undersøgelser 

(data ikke vist). 

Dette sammen med RT-qPCR data fra forsøgsfisk indikerer, at virus primært befinder sig i røde 

blodlegemer. Dette kunne også forklare, at mængden af virus topper på samme tidspunkt uanset 

hvilket organ man ser på. 

 
Det kan dermed konkluderes, at den danske PRV-3 repliceres hurtigere end den norske. Endvidere 

sås der større grad af forandringer i hjerterne tidligere hos fisk inficerede med den danske PRV-3 end 

den norske, og overordnet set blev der observeret flere forandringer hos fisk inficeret med den 

danske PRV-3. Begge isolater giver svær anæmi ved top af virus koncentration. Farvning af 

hjernevæv fra PRV-3 inficerede fisk viser, at virus udelukkende befinder sig i blodet. De neurologiske 

symptomer der er blevet observeret hos nogle dambrug kan dermed ikke forklares med, at virus 

inficerer nervecellerne. Derimod kan grunden til de nervøse forstyrrelser være den lave procent røde 
blodlegemer under infektionen, der potentiel vil kunne nedsætte fiskens evne til at transportere ilt og 

dermed forårsage lokal iltmangel i hjernen. 

 
 
  

 
Figur 10: In situ hybridization af hjerne fra en PRV-3 
inficeret forsøgsfisk. Farvning af virus (rød markering) 
blev kun fundet i en blodåre og ikke i neuronerne. 
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2.2 Afklaring af evt. smitte gennem æg 
 

Eksperimentelle forsøg til med sikkerhed at fastslå om PRV-3 kan overføres vertikalt (i æg) eller ikke 

viste sig, at være meget omkostningstunge og forsøgene blev derfor ikke udført under herværende 

bevilling, da det blev skønnet at midlerne var givet bedre ud på litteratur- og interview studier. En del 

empiriske undersøgelser på vertikal overførsel af PRV-1 i Norge har således kunnet overføres til PRV-

3 i Danmark, da de to virus genetisk ligger tæt op ad hinanden. 
Praktiske observationer indikerer, at PRV-3 ikke overføres vertikalt (fra moderfisk gennem 

desinficerede æg til yngel), medens PRV-3 overførsel er æg-associeret dvs. overføres med 

kønsprodukter og blod på ikke-desinficerede æg. 

1. I vores infektionsstald har vi gentagne gange indkøbt øjenæg fra ikke PRV-fri anlæg (anlægget er 

testet positiv for PRV-3). Ved modtagelse bliver alle æg grundigt desinficerede med skarp 

afgrænsning mellem desinficerede/ikke desinficerede æg og udstyr. Yngel fra disse æg blev hver 

gang testet for PRV-3 og blev alle fundet negative.  

2. Fra USA har vi modtaget større antal yngel der har været importeret fra Danmark fra ikke PRV-fri 
æg. Disse prøver var alle negative efter desinfektion af æg både ved afsendelse fra DK og 

modtagelse i USA. 

3. I Norge hvor alle æg (ved lov) bliver desinficerede er 80% af lakse-moderfisk inficerede med PRV-

1, men virus findes dog kun i få smolt anlæg (Garseth & Biering, 2018).  

Fælles for de nævnte eksempler er, at æg alle er blevet desinficerede grundigt. Det tyder altså 

kraftigt på, at ved grundig og effektiv desinfektion af æg kan man undgå smitte med PRV-3.  

4. I DTU´s eget anlæg resulterede klækning af ikke-desinficerede lakseæg fra PRV-1 inficerede 
moderfisk at al afkom blev smittet med PRV-1, der viste at overførsel af PRV-1 er æg associeret. 

Desinfektionen kan ske som grønne æg (i forbindelse med befrugtning) og/eller øjenæg. Når der 

desinficeres grønne æg skal dette ske efter hærdning. Ved øjenæg senest en uge før klækning. Det er 
vigtigt at holde øje med pH værdien under desinfektionen, da lav pH (<6,5) er toksisk for æggene og 

høj pH (>8) nedsætter effekten af behandlingen. Ligeledes er det vigtigt at desinficere alt udstyr og 

have en enstrenget arbejdsgang, således at overførelse af virus med hænder, tøj og udstyr kan undgås.  

 
2.3 Afklaring af smitteveje generelt 

 
Ved at sekventere og analysere arveanlæg fra virus kan man undersøge om de mange forskellige 

opdrætsanlæg er blevet smittede fra samme kilde. 

Sekventering af de gener der koder for virus overflade protein kan vise meget små forskelle på virus 

fra forskellige anlæg, og man kan dermed vurdere om de kommer fra samme eller flere forskellige 

kilder.  

Arveanlægget hos PRV-3 består af 10 dobbelt strengede RNA segmenter kaldet hhv. L1, L2, L3, M1, 

M2, M3, S1, S2, S3 og S4 (L=large, M=medium og S=small, refererende til længden af hvert 
segment). 
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For PRV-1 har man i Norge fundet frem til, at to bestemte segmenter (S1 og M2) af virus RNA deler 

samme mønster når man ser på hvilke isolater der er associeret med sygdommen HSMI (heart and 

skeletal muscle inflammation) (Dhamotharan et al., 2019). Da PRV-1 er søstervirus til PRV-3 kunne det 

forventes, at PRV-3 ville have samme mønster og derfor valgte vi at sekventere disse to segmenter. 
Forløbelige resultater indikerer dog, at PRV-3 ikke har samme association mellem de to segmenter og 

virulens, som der ses ved PRV-1. 

For hver positiv prøveindsamling blev den prøve med højst koncentration af virus udvalgt til 

sekventering. Bemærk at anlæg der er testet positive mere end en gang er blevet sekventeret for hver 

prøveindsamling.  

Størstedelen af prøverne fra danske fiskeopdræt er meget ens når man ser både på S1 og M2 

segmentet (data ikke vist). Prøver der er associeret med sygdom er ligeledes meget ens med prøver 

der ikke er associeret med sygdom, og derfor tyder det ikke på, at der er tale om en bestemt mutation, 
der er skyld i den forhøjede dødelighed, der er blevet observeret hos nogle anlæg. To prøver fra danske 

anlæg er forskellige fra de resterende danske prøver, og er tættere beslægtet med de norske isolater. 

Disse to prøver er ikke associeret med forhøjet dødelig.  

Forløbelige resultater fra S1 segmentet indikerer, at der muligvis har været 2 introduktioner af PRV-3 

til Danmark (baseret på, at de danske isolater er i to grupper – 1 gruppe med størstedelen af isolaterne, 

og 1 gruppe med 2 prøver der er tættere beslægtet med de norske isolater).  

 

De positive prøver fra 1995 blev også sekventeret for S1 segmentet. De historiske prøver er meget ens 
eller identiske med prøverne fra 2018 på dette segment. Det betyder, at på dette segment har den 

danske PRV-3 ikke ændret sig særlig meget de sidste 23 år. Så udover at virus har været i danske 

fiskeopdræt længere end først antaget, så tyder det ikke på, at det danske virus har muteret sig til en 

mere sygdomsfremkaldende variant gennem årene (når man ser på S1 segmentet). Det er dog vigtigt 

at bemærke, at det danske virus er mere aggressivt end det norske virus (se afsnit 2.1) hvilket må 

skyldes en variation i arveanlægget på disse to subtyper.   

 
Det må dermed konkluderes, at den forhøjede dødelighed der ses i forbindelse med fund af PRV-3 i 

nogle danske dambrug formentlig ikke skyldes en mutation hos den danske PRV-3, men at den store 

forskel mellem PRV-3 positive anlæg ramt af forhøjet dødelig og upåvirkede anlæg nok mere kan 

tilskrives opdrætsmiljøet. Dette er baseret på, at identiske virus opfører sig meget forskelligt, og den 

eneste umiddelbare forskel er typen af anlæg (f.eks. RAS og gennemstrømsanlæg).  

Det skal dog bemærkes, at vi her kun har undersøgt to segmenter (S1 og M2), og en mulig virulens 

markør kan sidde andetsteds. For PRV-1 i Norge ser man dog intet mønster med isolater associeret 

med sygdom på andre segmenter end S1 og M2.  
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Afsluttende kommentarer 

Forhøjet dødelighed ved fund af PRV-3 har siden 2017 og sandsynligvis også før givet problemer i 

danske regnbueørredopdræt. Midlerne fra Henriksens Fond gav mulighed for at få et hurtigt overblik 

over udbredelsen af PRV-3 i Danmark, samt igangsætte undersøgelser om virusset er muteret til en 

mere sygdomsfremkaldende form (i forhold til det norske virus).  

 

Arbejdet finansieret af Henrik Henriksens Fond og danske dambrugere i samarbejde har resulteret i, at 

der nu er dannet et overblik over forekomsten af PRV-3 i Danmark. At virus har været i landet mindst 
siden 1995 og at næsten alle (mindst 90%) danske RAS anlæg i dag er smittede, medens godt 

halvdelen af de danske avlsdambrug er det. At virus er påvist over hele landet med dambrugsdrift- både 

i ferskvand og saltvand. At virus formodentlig kan overføres fra moderfisk, men at grundig desinfektion 

af øjenæg kan forhindre smittespredning. At bækørreder er modtagelige for PRV-3 infektion og at en 

betydelig del af de bækørreder der anvendes til udsætning i danske vandløb formodentlig er 

smittebærere. At PRV-3 ikke har udviklet sig nævneværdigt på det ene segment (S1) siden første 

påvisning fra 1995 og at årsagen til det nye alvorlige sygdomsbillede på danske RAS anlæg, 

formodentlig primært skyldes produktionsmæssige faktorer og ikke at virus har udviklet højere virulens. 
At der indtil videre er tegn på at virus er introduceret til landet af to omgange. At der ikke er konstateret 

PRV-3 på halvdelen af de undersøgte danske avlsbrug, hvilket kan skyldes at de har været drevet som 

lukkede enheder som følge af etablering af IPN og BKD fri status. PRV-3 kunne ikke påvises hver gang 

et positivt anlæg blev testet hvilket kan skyldes at virus mængden i de undersøgte fisk var faldet til 

under detektionsgrænsen ved følgende prøveudtagninger, evt. etablering af certificerede PRV-3 fri 

dambrug vil derfor kræve flere undersøgelser over tid før endelig status som PRV-3 fri kan godkendes.  

 

Sygdomsudvikling af PRV-3 infektion under eksperimentelle forhold er blevet beskrevet og det er vist 
at infektionen og virusudskillelsen topper 4-6 uger efter smitte og at virusmængden langsomt reduceres 

i løbet af de følgende 8 uger. Det er ligeledes vist at fiskene ved infektion udvikler anæmi med næsten 

halvering af hæmatokrit værdier og at de udvikler hjertesæk betændelse men at symptomer under 

eksperimentelle forhold normalt ikke giver anledning til ændret adfærd eller dødsfald. 

 

Vi har under projektet afholdt informationsmøde for interesserede hos Dansk Akvakultur, hvor vi 

præsenterede midlertidige resultater.  
 

Projektet har givet en forståelse for en vigtig ny sygdom der ikke tidligere er beskrevet og har åbnet 

vejen for at et ansøgt GUDP projekt, PRVent, er blevet bevilget med start 1. juli 2019 for yderligere at 

udvikle en strategi for håndtering og bekæmpelse af sygdommen i Danmark. 
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