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Indledning 
Indtil etableringen af Center for Vildtsundhed (CVS) havde overvågningen af 
vildtsundhed i Danmark primært baseret sig på faldvildtundersøgelser. Disse 
havde fokus på sygdomme af betydning for den humane sundhed og 
fødevaresikkerhed, herunder sygdomme der kan smitte fra vilde dyr til 
husdyrproduktionen (zoonoser). Formålet med etableringen af CVS var bl.a. at 
integrere overvågningen af vildtsundhed i den danske naturforvaltning. Det var 
således hensigten at etablere et langsigtet samarbejde mellem Naturstyrelsen, 
DTU-Veterinærinstituttet (DTU-VET) og Aarhus Universitet, Institut for 
Bioscience (AU-BIOS) og Institut for Miljøvidenskab (AU-ENVS).  
 
Samarbejdet havde til formål at sikre en koordinering på området og en 
opbygning af kompetencer, der i fællesskab skulle fokusere på løsning af 
vildtsundhedsproblemer og levere forskningsbaseret rådgivning om aktuelle 
sundhedsmæssige og vildtforvaltningsmæssige problemstillinger. DTU-VET, 
AU-BIOS og AU-ENVS skulle ligeledes danne det faglige grundlag og stille 
beredskab til rådighed for myndighederne ved akutte sundhedsproblemer, som 
f.eks. sygdomsudbrud eller forgiftninger. 
 
Nedenstående gennemgang af muligheder for overvågning af vildtsundheden i 
Danmark bygger på teoretiske og faglige overvejelser samt erfaringer 
indsamlet i forbindelse med den aktive og passive overvågning, der blev 
planlagt og udført af CVS i perioden fra 2009-2012 samt AU’s erfaring med 
overvågning og undersøgelser af bestandsrelaterede parametre. For den aktive 
overvågning gælder, at den - ud over at skulle afdække aktuelle, relevante 
sundhedsmæssige problemstillinger i de udvalgte bestande - blev iværksat 
med henblik på at indhente erfaringer med forskellige indsamlingsmetoder, der 
kunne tænkes anvendt ved en eventuel etablering af en fremtidig, permanent 
overvågning af sundhedstilstanden i de danske vildtbestande. 
 
”Undersøgelse” er ikke det samme som ”overvågning”. En undersøgelse er en 
struktureret indsamling af sundhedsinformation fra en specifik bestand. 
Sædvanligvis bliver kun få specifikke sundhedsproblemstillinger undersøgt og 
kan anvendes f.eks. til at deklarere fravær af en sygdom eller 
prævalensestimering. Overvågning er indsamling, analyse og formidling af 
sundhedsstatus i en specifik bestand og er en løbende proces med brug af 
information fra forskellige kilder herunder eventuelt også resultatet af flere 
undersøgelser.  
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Overvågning har været anvendt til at betegne indsamling og analyse af 
information om patogener og sygdomme, der ikke kendes/forekommer i en 
bestand, og ”monitorering” har været anvendt til løbende at følge forekomsten 
af kendte sygdomme i en bestand, men begge betegnelser kan anvendes 
synonymt.  
 

Vildtsundhedsovervågning i Danmark – historisk perspektiv 
Systematiske undersøgelser af sygdomme hos vildt blev indført i 1932 af 
Mogens Christiansen, der senere blev direktør for Statens Veterinære 
Serumlaboratorium, som siden blev til DTU-VET. De systematiske 
undersøgelser af faldvildt var antageligt de første af sin art i verden og giver 
en enestående mulighed for at sammenligne sygdomsbilleder med tidligere 
sygdomsmanifestationer. Arbejdet bestod primært i at konstatere, hvilke 
sygdomme der fandtes hos vildtet, men også i at vurdere betydningen af disse 
for såvel vildt som husdyrproduktionen, fødevareeksporten og mennesker, 
samt subsidiært vildtbestandenes sundhedstilstand.  
 
Fra 1960’erne blev også toksikologiske undersøgelser inkluderet med særlig 
fokus på tungmetaller og pesticider. Vildtet udmærkede sig som indikator for 
disse miljøgifte. Egentlige toksikologiske og økotoksikologiske undersøgelser 
på bestandsniveau var ikke en del af faldvildtundersøgelserne, men blev 
gennemført som fokuserede undersøgelser og som led i den generelle 
overvågning af miljøet på f.eks. Danmarks Miljøundersøgelsers afdelinger i 
Roskilde og Kalø, nu institutter på Aarhus Universitet (AU).  
 
Tidligere var sygdomsundersøgelser af faldvildt fokuseret på i at diagnosticere 
og registrere udbredelsen af allerede kendte sygdomme. Sidenhen har 
arbejdet også afdækket samspil mellem de påvirkninger, som vildtet udsættes 
for, herunder også de forvaltningsmæssige tiltag, herunder en vurdering af de 
enkelte sygdommes og andre faktorers betydning som direkte dødsårsag eller 
som udløsende faktor for utrivelighed, nedsat reproduktion og sygdom, og 
dermed eventuelle bestandsmæssige effekter. En del af disse undersøgelser 
har været udført i samarbejde mellem DTU-VET og AU. 
 
Den viden, der er indsamlet om vildtets sundhedstilstand, er desuden opnået 
gennem undersøgelser af faldvildt, opdrættet vildt samt enkelte målrettede 
undersøgelser med det formål at afklare specifikke sygdomsforhold hos en 
enkelt dyreart. 
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Faldvildtundersøgelser og undersøgelser af sygdomsforekomster i relation til 
husdyrproduktion på DTU-VET er suppleret med undersøgelser af 
sygdomsbilledet hos udvalgte vildtarter og artsgrupper indsamlet til fokuserede 
økologiske og økotoksikologiske undersøgelser. Disse undersøgelser er typisk 
gennemført af naturhistoriske og zoologiske museer, Naturstyrelsen, AU og 
DTU-VET. Undersøgelserne har været karakteriseret ved en stor prøvestørrelse 
inden for en kort årrække og har således bidraget til at opnå et godt kendskab 
til sundhedstilstanden på bestandsniveau hos f.eks. rovpattedyr, hare og mere 
specifikt til rabiesforekomsten hos forskellige flagermusarter.  
 
Fra årene 1932-1971 foreligger resultaterne fra de diagnostiske undersøgelser 
i form af obduktionsprotokoller og fra 1971 til 1994 som 
registreringsprotokoller og registreringsark hos DTU-VET. Fra 1994 og frem til i 
dag foreligger dele af disse data endvidere på laboratoriedatabaser (Supermax 
1994-2006; Odin 2006-2012) hos DTU-VET. 
 
Der er siden 1935 udarbejdet årsrapporter, og en lang række videnskabelige 
og populærvidenskabelige publikationer.   
 
AU-BIOS har før oprettelsen af CVS gennemført en række undersøgelser 
baseret på indsamling af vildt og vildtudbyttestatistikken, hvori sundheds-
mæssige aspekter hos bestande af vildt indgik. Data- og prøveindsamlingen er 
foretaget i samarbejde med en række andre institutioner og organisationer.  

Som eksempel på undersøgelser er: 

• Undersøgelser af årsager til bestandsvariationer hos jagtbare arter 
sammenholdt med parasitforekomst (ræv og skabsmide), andre jagtbare 
arter og udvalgte landskabsparametre (hare, ræv og arealanvendelse).  

• Undersøgelser af bestandsdynamik, kondition og generel sundhedsstatus 
af harer i områder med forskellig arealanvendelse.  

• Overvågning af effekter af handlingsplanen for anskydning af vildt, 
primært kortnæbbet gås, ederfugl og ræv.  

• Kortlægning af omfanget af sekundær forgiftning i rovfugle, ugler og små 
rovpattedyr (brud og lækat).  

• Undersøgelser af populationsgenetik og økologiske studier hos rovdyr. 
 

Forskningen i vildtsygdomme er ikke koordineret i Norden, men der er en 
underafdeling af Wildlife Diseases Association, der organiserer et samarbejde 
mellem de diagnostiske laboratorier i Norden. 
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Ud over de diagnostiske undersøgelser foreligger der mange andre data på 
vildtsundhed, økotoksikologi og andre faktorer, der har indflydelse på 
sundhedstilstanden hos vildtbestande. Disse indbefatter målrettede 
undersøgelser så som forekomsten af rabies i flagermus på artsniveau og 
forekomst af miljøfremmede stoffer i faunaen. 
 

Formålet med vildtsundhedsovervågning 
Overvågning af sygdomme hos vilde fugle og pattedyr kan initieres som følge 
af et ønske om at  

• Kunne vurdere den alment sundhedsmæssige tilstand i en given bestand, 
herunder de eventuelle bestandsmæssige effekter af sygdomsforekomst 
og effekter af menneskelig aktivitet. 

• Demonstrere, at en specifik sygdom ikke er til stede i landet. 
• Kortlægge specifikke forureninger i miljøet. 
• Give ”early warning” i forbindelse med nye sygdomme. 
• Identificere tilstedeværelsen eller prævalensen af en sygdom. 
• Identificere tilstedeværelsen af antropogene (menneskeskabte) stoffer. 
• Identificere omfanget af miljømæssig stress og geografisk fordeling af 

kumulative faktorer hos vilde dyr. 
• Fastlægge prævalensen og eventuelt geografisk fordeling af patogen i en 

specifik bestand. 
 

Metoder til overvågning 
Der findes en lang række metoder til overvågning af sygdomme i bestande. 
Men ofte kan simple overvågningsmetoder, så som registrering af kliniske 
symptomer hos enkelte dyrearter, vise sig særdeles effektive og kan udføres 
for få midler. Som ved al overvågning forudsætter metoden en systematisk 
dataindsamling og afrapportering, for at den indsamlede viden kan udnyttes.  
 
Fastlæggelse af tilstedeværelsen eller geografisk forekomst af endemiske 
sygdomme kan gennemføres ved hjælp af overvågning. Ved udvælgelsen af 
dyrearter og sygdomme kan særlige indikator-dyrearter, sygdomme med 
kendt betydning for de pågældende bestande eller sygdomme i flere arter 
være vigtige kriterier.  
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Bestande 
Strukturen af en bestand har betydning for distributionen af en given smitsom 
sygdom samt mulighederne for spredning af sygdommen mellem grupper 
og/eller individer i bestanden. Dette har betydning for sandsynligheden for, at 
en given sygdom påvises med et overvågningsprogram.  
 
Målbestanden omfatter alle individer, mens studiebestanden er den del af 
bestanden, hvor individer til undersøgelse bliver udtaget fra. Denne kan være 
identisk med målbestanden eller en del af denne. Enheden vil være individer 
fra studiebestanden.  
 
Det er vigtigt at fastlægge den epidemiologiske enhed, som skal undersøges, 
da dette kan være det enkelte individ eller en gruppe af dyr – og er i visse 
tilfælde sammenfaldende med den enhed, der er indsamlet.  
 
Ofte vil geografisk lokalisation være betegnende for en bestand alene på grund 
af kontakt mellem individer, men også migrerende individer (f.eks. trækfugle 
og flagermus) vil kunne danne en bestand af individer med stor fysisk afstand 
på visse forskellige tider af året. Også art, alder, eksponering for risikofaktorer 
eller agens kan udgøre grundlaget for en studiebestand. Disse forhold kan 
være af stor betydning for at kunne identificere en given sygdom i en bestand, 
da der kan være stor forskel i det enkelte individs modtagelighed for et givent 
agens eller påvirkning fra en risikofaktor.  
 
Det biologiske samspil skal derfor medinddrages i planlægningen af en 
overvågning for at optimere sandsynligheden for at finde ”agens”. Det er 
imidlertid vigtigt, at forsøgsdesignet sikrer, at de undersøgte individer så vidt 
muligt er repræsentative for den bestand, der skal konkluderes på. Når 
indsamlingen optimeres med henblik på at detektere sygdom i en delbestand 
ved hjælp af målrettet indsamling, skal det nøje vurderes, om resultatet kan 
overføres til hele bestanden. 
 
Endelig skal det også påpeges, at følsomheden (sensitiviteten) af en given 
diagnostisk test vil påvirke resultatet af en overvågning. Ofte vil klinisk syge 
dyr give større sandsynlighed for at finde et givent agens i modsætning til 
subkliniske dyr. 
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Design-overvejelser 
Inden iværksættelse af en overvågning er det særdeles vigtigt, at formålet er 
fastlagt og om dette er af vildtforvaltningsmæssig karakter, eller om formålet 
er at bestemme risiko for smitte fra og til husdyr, fødevareproduktion eller 
human sundhed. 
  
Formålet kan eksempelvis være: 

• At undersøge forekomsten af sygdomme, miljøfremmede stoffer mv. som 
væsentlige bestandsregulerende faktorer.  

• At påvise nye sygdomme (f.eks. Schmallenberg ift. produktionsdyr eller 
vilde klovdyr). 

• At estimere sygdomshyppigheden (f.eks. fynsk rådyrsyndrom ift. 
jagtinteresser). 

• At fastlægge prævalens (f.eks. resistens ift. forurening fra 
fødevareproduktionen). 

• At undersøge fravær af agens (f.eks. trikiner ifm. fødevareeksport). 
• At påvise agens (f.eks. rævens dværgbændelorm og flåtbårne 

sygdomme ift. human sundhedsrisiko). 
 
Overvågning er altid et aktivt til- eller fravalg. Overvågning kan være baseret 
på en passiv eller aktiv indsamling af prøver. Overvågning kan basere sig på 
identifikation af et patogen, en sygdom eller kliniske symptomer, hvorfor 
definitionen skal formuleres entydigt.  
 
Passiv overvågning er karakteriseret ved, at information om sygdomme 
indsamles tilfældigt gennem indsendelser af faldvildt. Den passive overvågning 
hviler på indsendelse af jagtskudte eller selvdøde individer fra lægmand. 
Udgifterne til denne type af overvågning er minimale, og er særdeles effektiv 
at kunne identificere nye sygdomme/agens. Fundene kan være den direkte 
anledning til at gennemføre indsamling af yderligere materiale med henblik på 
at kortlægge udbredelsen af sygdom/agens eller vurdere effekten af 
sygdom/agens i en bestand. Afhængig af sygdommenes karakter er der stor 
risiko for, at denne type af overvågning vil underestimere udbredelse af en 
sygdom i visse situationer eller overestimere prævalensen, hvis sygdommen 
medfører stor dødelighed, da overvågningen er baseret på syge/dødfundne 
dyr.  
 
Passiv overvågning er derfor i praksis særdeles vigtig til overvågning af 
sygdomme i individer, men skal følges op af undersøgelse af flere individer for 
at kunne lave en overvågning af vildsundhed på bestandsniveau. Passiv 



 

10 
 

overvågning kan dog være et første skridt mod at kunne detektere nye 
sygdomme. Som eksempel kan nævnes fund af parasitten Setaria hos rådyr og 
trikiner i bornholmske mink. Ved overvågning af sygdomme baseret 
udelukkende på kliniske symptomer kræves det, at sygdommen er entydigt 
karakteriseret. 
 
Aktiv overvågning er en planlagt indsamling af materiale med henblik på en 
målrettet undersøgelse, f.eks. forekomst af en specifik sygdom eller patogen. 
Undersøgelser af materiale, der er indsamlet til andet formål, f.eks. 
anskydningsundersøgelser, økologiske, bestandsdynamiske eller toksikologiske 
studier kan underkastes specifikke veterinære undersøgelser. Ved fastlæggelse 
af en passende stikprøve vil det være muligt at estimere forekomsten af en 
sygdom i en bestand med stor præcision. Der foreligger en risiko for, at 
stikprøven kan være udtaget i områder eller fra grupper af dyr, der ikke er 
repræsentative for det formål, som overvågningen anfører, ligesom påvisning 
af patogener med lav prævalens kræver en forholdsvis stor stikprøve. En 
anden type af aktiv overvågning er anvendelse af spørgeskema oftest som 
supplement til laboratorieundersøgelser.  
 
Overvågning af en sygdom udelukkende baseret på entydige veldefinerede 
kliniske symptomer er fleksibel til identifikation af mulige nye sygdomme. Som 
eksempel kan nævnes misdannede fostre eller aborter ved Schmallenberg 
virus. 
 
Før der påbegyndes overvågning af en sygdom, er det nødvendigt med 
kendskab til sygdommen og til bestanden, hvori sygdommen formodes at 
være. Det kunne være hyppighed af sygdommen, klinisk forløb og egenskaber 
af den diagnostiske test samt bestandsstørrelse, geografiske udbredelse, 
alderssammensætning, reproduktive parametre og øvrige 
bestandsbegrænsende faktorer. 
 
Det er ikke muligt at gennemføre overvågning af alle tænkelige sygdomme i 
alle bestande – heller ikke selv om det gennemføres som en passiv 
overvågning. Derfor skal der prioriteres ressourcer, og dette kan og skal 
vurderes med jævne mellemrum, således at det rette omfang af 
overvågningen udføres og på de rigtige arter. 
 
Risikobaseret overvågning er et relativt nyt koncept for overvågning, der giver 
mulighed for at overvåge særligt udsatte grupper af dyr for langt færre midler 
end undersøgelse af en tilfældig stikprøve. Det kræver imidlertid, at man har 
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kendskab til agens, samt hvilke grupper af dyr der er i særlig risiko eller 
modtagelige. 
 
Definition af ”et tilfælde” kan synes trivielt, men det er vigtigt for at kunne 
drage de korrekte konklusioner ved afslutningen af en overvågning. Også 
angivelse af størrelsen af bestanden er vigtig, når det ønskes at ekstrapolere 
fra ”antallet af smittede” individer til ”andelen af smittede” individer. På mange 
vildtarter er denne information ikke umiddelbar tilgængelig, og for jagtbare 
arter kan det være baseret udelukkende på tal fra vildtudbyttestatistikken. 
 

Sampling-overvejelser 
Valget af sampling strategi har en stor betydning for de resultater, der kan 
udledes efterfølgende. Metode og udvælgelse af de rigtige individer er 
essentielle komponenter i overvågningsprogrammer og har betydning for den 
eksterne validitet – altså om konklusionerne også gælder resten af bestanden.  
 
Det er vigtigt, at epidemiologien kendes for den sygdom, der skal undersøges 
for – f.eks. geografiske forskelle, alder, særligt modtagelige arter eller 
individer. Hvis en sygdom ikke findes i et land, og dette eftervises ved hjælp af 
en undersøgelse, vil dette ikke kunne garantere frihed for sygdommen, men 
udelukkende at den er til stede på et lavt niveau. Niveauet vil afhænge af 
undersøgelsens designprævalens. 
 
Endvidere vil indsamling af materiale fra syge eller døde dyr kunne påvirke 
resultaterne, hvorfor det er af stor betydning, at alle forhold af betydning for 
validiteten af diagnostikken vurderes, før indsamling påbegyndes. 
 
Ved indsamling af materiale kan dette gøres ved brug af 
randomiseringsprocedurer (tilfældig udvælgelse) eller uden brug af disse. Uden 
brug af randomiseringsprocedurer vil der være problemer med at fastlægge 
præcisionen og validiteten af en undersøgelse. Endvidere vil standard 
procedurer til fastlæggelse af konfidensintervaller ikke altid kunne anvendes, 
da prøveindsamlingen i visse tilfælde ikke kan regnes for at være 
repræsentativ for bestanden. Estimaterne vil derfor være påvirket (biased), og 
indsamling af yderligere materiale er ikke i stand til at korrigere for disse 
fejlkilder. 
Forekomst af sygdomme kan endvidere have en klumpet fordeling, hvorfor 
sampling af individer i en gruppe ikke er uafhængige. Ligeledes vil der opstå 
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selektionsbias ved indsamling af syge og svage individer, da disse ikke kan 
regnes for at være repræsentative for sundhedstilstanden i en bestand. 
Så selv om der er hurtige og billige måder at indsamle materiale på, skal man 
være opmærksom på, at det kan give problemer i forhold til konklusionernes 
validitet. 
 
Ved fastlæggelse af stikprøvestørrelsen i en undersøgelse er det vigtigt at 
balancere mellem nødvendigheden af at finde en sygdom i en bestand og 
behovet for at fastlægge prævalensen af en sygdom i detaljer. Endvidere kan 
der også være behov for at kunne kortlægge eventuelle risikofaktorer for en 
sygdom, hvorfor stikprøvestørrelsen skal justeres op. Men også ikke-statistiske 
overvejelser er nødvendige, da ressourceknaphed kan gøre sig gældende – det 
være sig økonomisk, eller i forhold til adgang til materiale. 
 

Datahåndtering 
Overvågningsprogrammer skal have etableret en infrastruktur og en 
ledelsesstruktur, der kan sikre indsamling af korrekt materiale til videre 
analyse. I mange typer af overvågning vil de personer, som er involveret 
direkte i indsamlingen, ikke være med i analyse af data eller måske heller ikke 
være brugere af resultaterne. Det kan medføre tab af interesse og i værste 
fald medføre data af en ringere kvalitet. Data fra diagnostiske laboratorier er 
vigtige komponenter i overvågningsprogrammer, men data skal kunne trækkes 
ud fra datahåndteringssystemerne og kunne anvendes i de mest almindelige 
softwareprogrammer.  
 
Definition af sygdomme, diagnoser m.m. skal være tilgængelige for brugere af 
data, ligesom ændringer i diagnostiske metoder eller indsamlingsprotokoller 
skal gemmes, da dette kan være vigtige parametre for ændring i forekomsten 
af en specifik sygdom. Fund af meget afvigende resultater – såkaldte outliers - 
i data kan være fejl i indrapporteringen, men kan også i mange tilfælde være 
et reelt fund, der ved en tilbagesporing kan give værdifulde oplysninger om en 
ny sygdom. 
 
For at kunne beregne sygdomsforekomsten i en bestand er det nødvendigt at 
kende antallet af individer. Dette er imidlertid særdeles vanskeligt for vilde 
bestande, og oftest bliver kun antallet af undersøgte dyr og antallet af dyr 
positive for en given sygdom rapporteret, men størrelsen af en bestand bør 
rapporteres på lige fod med de diagnostiske fund. 
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Risikofaktorer, herunder alder, køn og geografisk lokalitet, for en given 
sygdom kan i mange tilfælde være betydende for at få kendskab til 
udbredelsen eller spredningen af en sygdom i en bestand. Desværre sker det 
ofte, at der anmodes om indberetning af mange af disse risikofaktorer, men at 
de efterfølgende ikke kan anvendes i analysen af data. Dette forhold vil 
medføre manglende opbakning i systemet, tab af ejerskab og kan føre til data 
af ringere kvalitet. 
 

Statistiske aspekter 
Formålet bag en statistisk hypotese testning er, at der er en forskel mellem to 
grupper af ”dyr”, der skyldes andet og mere end den naturlige biologiske 
variation. Statistiske test opererer med risiko for fejl: 
 type-I fejl (α), hvor det konkluderes, at der er en forskel mellem 

grupperne, selv om der i virkeligheden ikke er forskel; 
 type-II fejl (β), hvor det konkluderes, at der ikke er en forskel mellem 

grupperne, selv om der i virkeligheden er forskel. 
 
Konfidensniveauet er størrelsen af tilladte fejl i analyse (1-sandsynligheden for 
type-I fejl). Analysens power (1-sandsynligheden for type-II fejl) angiver 
sandsynligheden for at finde en effekt af faktoren, når der reelt er en effekt af 
denne. Ved stigende stikprøvestørrelse falder risikoen for fejlslutninger. 
 
Ved fastlæggelse af den forventede forekomst i bestanden (design prævalens) 
og dermed forudsætningen for beregning af stikprøvens størrelse til en 
undersøgelse af en sygdom er det vigtigt at kende sygdommens spredning og 
mulige risikofaktorer, så som sæson, alder, køn og art (dynamik) i en bestand. 
Såfremt der er tale om sjældne sygdomme, bør design prævalensen ligge fra 
1% til 5%, og ved meget smitsomme sygdomme bør den ligge på 5% eller 
mere. Er sygdommen ikke ligeligt fordelt i bestanden, kan eventuelle 
indsamlinger på flere niveauer (multi-stage sampling teknikker) tages i 
anvendelse. Og endelig er det nødvendigt, at det på det helt lavpraktiske plan 
vurderes, om det overhovedet er muligt at indsamle det materiale, som 
beregningerne ligger til grund for. 
 

Ansvar og ressourcer 
Uden involvering af interessenter kan selv veldefinerede og velplanlagte 
overvågningsprogrammer og undersøgelser falde på gulvet. Involvering kan 
bestå i alt lige fra direkte part i indsamlingen til kendskab til programmet.  I 
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visse tilfælde kan internationale regler forlange overvågning, der ofte kun vil 
involvere få aktører. Som eksempel på dette kan nævnes fugleinfluenza i vilde 
fugle og trikiner i ræve. 
 
Anvendelsen af midler til overvågning af sundhedstilstanden, der ikke har stor 
bevågenhed, kan tage ressourcer fra mere synlige komponenter, hvorfor det er 
vigtigt, at allokeringen af ressourcer tydeligt fremgår - såvel 
mandskabsmæssige som økonomiske. 
 
Ved etablering af overvågningssystemer bør der altid foreligge en klar 
kommunikationsplan, således at det sikres, at resultaterne kommunikeres ud 
til relevante interessenter. 
 

Særlige forhold ved overvågning af vilde bestande 
Vilde bestande har ofte mulighed for at flytte sig frit mellem geografiske 
lokaliteter. Dette betyder, at man kan komme til at overvåge sygdomme i dyr 
fra et andet område end forventet. Under danske forhold sker der et flow af 
dyr over den dansk-tyske grænse af f.eks. ræve, mårhunde og vildsvin fra 
Tyskland, og krondyr fra Danmark, men vilde fugle er også et godt eksempel 
på dette flydende tilhørsforhold for vilde dyr. 
 
Det betyder, at bestandsstrukturen, tætheden og fordelingen af individerne 
ofte kun kendes i et begrænset omfang. Men også tilstedeværelsen af mange 
modtagelige arter kan have stor betydning for overvågningsprogrammers 
kvalitet og omfang. Endelig kan der være en risiko for, at syge og/eller 
svækkede individer har en større tilbøjelighed til at blive indsamlet og 
undersøgt, og disse kan dermed bidrage til overestimering af sygdommens 
eller problemets omfang. 
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Erfaringer fra CVS 
Formålet med oprettelsen af CVS var, dels at sikre en løbende koordinering af 
aktiviteter med henblik på at øge kendskabet til den vilde faunas 
sundhedstilstand under normale forhold, dels at sikre et beredskab i forhold til 
velfærd, sundhed og sygdom i den vilde fauna. Der blev fokuseret på fire 
indsatsområder: 

1. Koordinering af aktiviteter indenfor vildtsundhed i Danmark 
2. Passiv overvågning (faldvildtundersøgelser) 
3. Aktiv indsamling af materiale fra udvalgte vildtarter 
4. Målrettede undersøgelser rettet mod specifikke sygdomsagens, 

fremmedstoffer eller vildtforvaltningsmæssige problemstillinger. 
 

Passiv overvågning 
Den passive overvågning har som tidligere nævnt forløbet siden 1932. Med 
tilgangen af nye diagnostiske metoder og optræden af nye sygdomme har der 
været et skifte i de arter, der har været indsendt til undersøgelse. Antallet af 
undersøgte dyr har været på op til 800 dyr om året. Ved større epidemier i en 
dyreart vil der være årlige forskydninger i antallet af denne dyreart. Metoden 
er effektiv til at identificere nyintroduktion af sygdomme i vildt (f.eks. Setaria i 
rådyr og trikiner i bornholmske mink), men skal dog betragtes som værende et 
fiskenet med store masker, da det ikke er muligt at forudsige eller indsamle 
materiale til undersøgelse for alle tænkelige sygdomme.  
 
Registreringen af det undersøgte materiale er ikke altid præcis, f.eks. i forhold 
til artsbestemmelse af mårdyr og flagermus. En del indsendte faldvildt har der 
også manglet fundoplysninger på indsendelsessedlen, f.eks. dato, fundsted 
eller årsag til indsendelse. Den passive overvågning er vigtig i forbindelse med 
påvisning af (nye) sygdomme, der har begrænset betydning for 
vildtbestandens sundhed, hvorimod sygdomme med alvorlige konsekvenser for 
en bestand vil kunne påvises gennem øget dødelighed eller forringet 
trivsel/reproduktion. 
 

Indsamlingscentraler/sortering af dyr 
Den passive overvågning er helt afhængig af, at der findes engagerede 
personer, der af egen lomme vil dække omkostningerne ved at forsende 
materiale til undersøgelse eller indlevere dette personligt. Dette forhold er 
desværre under pres, da forsendelsesomkostningerne i dag kan være 
betydelige. Ydermere har det igangværende system betydet manglende 



 

16 
 

”styring” i sammensætningen af indsendte arter, og som tidligere nævnt har 
der været enkelte med mangelfulde oplysninger om fundsted, dato og årsag til 
indsendelse. Der er indført egenbetaling for undersøgelse af f.eks. pindsvin og 
egern fra ”vildtplejestationer”, der oplever massedødsfald i indhusede dyr. 
Det bør overvejes, om der kan etableres en mulighed for opsamling af faldvildt 
gennem brug af netværket af lokale vildtkonsulenter eventuelt suppleret med 
en præcision af særlige arter i fokus. Sideløbende med dette skal det stadig 
være muligt for enkeltpersoner at sende faldvildt direkte ind til undersøgelse 
som hidtidig praksis. Indsendelsen fra de lokale enheder kunne være som ”en 
palle faldvildt” til diagnostisk undersøgelse, og svarene fra undersøgelserne vil 
derefter gå direkte til indsamler med en kopi til den lokale vildtkonsulent. 
Dette vil give de lokale enheder et bedre kendskab til sygdomme i 
lokalområdet.  
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Aktive overvågningsprogrammer 
Nedenfor følger en gennemgang af den aktive overvågning, som er udført i 
CVS. Formålet med aktiviteten og metodevalget beskrives, idet egnetheden af 
metoden afslutningsvist vurderes.  
 

Rådyr  

Undersøgelse af smitstoffer i raske rådyr 
 
Formål 
Formålet med det indsamlede materiale fra raske rådyr i jagtsæsonen 2010-
2011 var, at det skulle bidrage til kortlægningen af udbredelsen af de 
smitstoffer, der identificeres i de syge rådyr.  
 
Design  
Der blev udvalgt 4 private arealer og 4 arealer ejet af Naturstyrelsen.  På 
samtlige arealer var rådyrbestanden angiveligt sund, og der var ikke 
rapporteret om sundhedsmæssige problemer/dårlig trivsel i bestanden. Der 
blev indsamlet materiale fra ca. 20 dyr fordelt med ca. 8 bukke, 8 råer og 8 
lam. 
 
Indsamlingsmetoder 
Organmaterialet blev indsamlet af jægere ved almindelig jagt i 
efterårsperioden og transporteret direkte til DTU-VET. 
 
Undersøgelser 
Rådyrene blev underkastet en standardiseret obduktion og parasitologisk 
undersøgelse, hvorunder alder (juvenil eller adult), køn, vægt og 
huld/kondition blev registreret. Der blev udtaget organmateriale og 
tarmindhold til diagnostiske undersøgelser med henblik på at be- eller afkræfte 
identificerede agentia i en sund kontrolbestand af rådyr. Der blev desuden 
udtaget materiale til arkiv. 
 
Evaluering af metode 
Kontakt med jægerne var af yderste vigtighed, blandt andet for at kunne 
vurdere den enkelte jægers mulighed for at levere tilstrækkeligt materiale. Et 
sted blev der kun nedlagt meget få dyr, og stedet var derfor ikke egnet til at 
indgå i undersøgelsen. Ydermere bidrog den strenge vinter 2010-11 til, at 
rådyrjagten blev indstillet på flere arealer. Afhentning af materiale og 
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udtagning til videre undersøgelser forløb uden problemer, da jagtdage og 
eventuelt mængde af dyr var skemalagt således, at personalet kunne 
planlægge arbejdet. 
 
Konklusion af metoden 
Meget effektiv metode til indsamling. Det er imidlertid vigtigt, at indsamlingen 
ikke planlægges til den sidste del af jagtsæsonen, da vejrliget kan spille en 
stor rolle for gennemførelsen. Endvidere skal tidligere års jagtjournaler medgå 
i vurderingen af stedets egnethed til at kunne levere tilstrækkeligt materiale. 
 

Analyse af tungmetaller i leveren 
 
Formål 
Formålet med undersøgelsen var at afdække en eventuel sammenhæng 
mellem forøget dødelighed hos fynske rådyr og miljøforurening vurderet ved 
analyse af indholdet af 48 grundstoffer i leveren. 
 
Design 
Der blev undersøgt materiale fra: 

• 20 selvdøde fynske rådyr med diarré og afmagring 
• 20 nedlagte fynske uden diarré og afmagring  
• 20 nedlagte bornholmske rådyr uden diarré og afmagring 

 
Indsamlingsmetoder 
Indsamlingen af materiale fra nedlagte kontroldyr, fundne selvdøde rådyr 
og/eller aflivede rådyr blev udført af lokale jægere. I de tilfælde, hvor dette 
fandt sted uden for jagtsæsonen skete det med dispensation fra 
Naturstyrelsen. Materiale fra dyrene blev indsamlet direkte uden forudgående 
frysning.  
 
Undersøgelser 
Analyserne blev gennemført ved hjælp af ICPMS (Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry) på 48 grundstoffer. 
 
Evaluering af metode 
Indsamlingen af materialet var særdeles tids- og omkostningskrævende for de 
fynske rådyr med diarré og afmagring, da designet ofte betød afhentning af 
kun et enkelt dyr pr. transport. Endvidere viste det sig vanskeligt at 
identificere kontroldyr fra samme område og periode uden diarré og/eller 



 

19 
 

afmagring på grund af problemets massive udbredelse. Den diagnostiske 
metode var velkendt og laboratorieundersøgelserne forløb således uden 
problemer. 
 
Konklusion af metoden 
Designet var uforholdsmæssigt omkostningskrævende til denne type af 
undersøgelser. Det bør dog nævnes, at materialet har været anvendt til en 
lang række andre undersøgelser. Definition af case og kontrol viste sig sværere 
end antaget, da der ikke, som oprindeligt antaget, var tale om en specifik 
sygdom, men om et symptomkompleks. 
 

Overvågning af udvalgte bestands- og sygdomsparametre  (web-baseret 
dataindsamling) 
 
Formål 
Formålet med dataindsamlingen var, at tilvejebringe viden om køns-, alders- 
og sygdomsforhold for nedlagte, påkørte eller dødfundne rådyr. Ved at angive 
dato og præcis fundsted kunne der skabes et landsdækkende overblik over 
sundhedstilstanden i rådyrbestanden. 
 
Design 
Tilgængeligt materiale fra primært jægere.  
 
Indsamlingsmetoder 
Jægere og andre naturinteresserede havde direkte adgang til CVS’s 
hjemmeside med henblik på at indtaste data.. 
 
Undersøgelser 
Undersøgelse af udbredelse og forekomst af diarresymptomer hos rådyr, samt 
den temporære og mikro-geografiske sygdomsprævalens i en given bestand 
af:  
a.  snabelsko hos rådyr  
b.  ektoparasitter hos rådyr (pelslus, flåter) 
c.  svælgbremser hos rådyr.  
 
Evaluering af metode 
Der var forholdsvis lave omkostninger forbundet med etablering af et 
indtastningsmodul på hjemmesiden, hvilket betyder, at metoden samlet set 
var en billig og simpel metode til indsamling af oplysninger om let 
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genkendelige symptomer hos en dyreart. Det er så vidt vides første gang i 
verden, at denne metode har været anvendt ved indsamling af oplysninger om 
sundhedsforhold hos en dyreart. På trods af stor opbakning fra Danmarks 
Jægerforbund, herunder omtaler i bladet Jæger og på forbundets hjemmeside, 
direkte kontakt til lokale jagtforeninger og skydebaner, samt omtaler i 
landsdækkende medier, herunder dagblade og radio, viste det sig vanskeligt at 
opnå tilfredsstillende opbakning fra målgruppen. Det lykkedes således blot at 
opnå et antal indrapporteringer, der svarer til ca. 0,5 % af det samlede 
udbytte af rådyr i de to jagtsæsoner, som dataindsamlingen strakte sig over. 
Datamaterialet er dog allerede væsentligt større end prøvestørrelsen ved andre 
undersøgelser af rådyr. Drift af en webside kræver en kontaktperson, da der 
især i opstartsfasen, kan komme mange forespørgsler ind. 
 
Konklusion af metoden 
Den webbaserede dataindsamling er en meget anvendelig og 
omkostningseffektiv metode til indsamling af data. Det tager tid før sådanne 
citizen-science dataindsamlinger viser sin værdi, men der er talrige eksempler 
på, at sådanne dataindsamlinger kan fungere (f.eks. Dansk Ornitologisk 
Forenings punktfugletællinger). Det viste sig imidlertid at være vanskeligt at få 
et tilstrækkeligt antal jægere engageret i indrapporteringen af data. Med 
henblik på at sikre den nødvendige gennemslagskraft og dermed et 
datamateriale, der tillader detaljerede analyser, anbefales det, at denne form 
for dataindsamling f.eks integreres i den elektroniske indberetning af 
vildtudbyttet. Metoden kan også efter behov anvendes til indsamling af 
informationer om andre jagtbare arter og ikke blot rådyr. Placeringen af 
indtastningsmodulet kan eventuelt fremover være en del af Jagtportalen. 
 

Interviewundersøgelse af afskydningspolitik 
 
Formål 
Formålet var at vurdere betydningen af afskydningspolitik af rådyr og 
forvaltningsfaktorer i perioden 2000-2010 ved større jagtvæsner. 
 
Design 
Tværsnitsundersøgelse af større jagtarealer 
 
Indsamlingsmetoder 
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Spørgeskemaundersøgelse af professionelle herregårdsskytter gennem direkte 
interview, samt datamateriale om afskydning og arealstørrelse fra 
Naturstyrelsens områder gennem de lokale vildtkonsulenter.  
 
Undersøgelser 
Gennem statistiske modeller skal eventuelle risikofaktorer i anvendt 
forvaltningspraksis for ”råvildtsygen” identificeres. 
 
Evaluering af metode 
Metoden var effektiv til indsamling af spørgsmål, da personligt fremmøde gav 
mulighed for uddybning af sammenhængene og årsagen til undersøgelsen. 
Metoden var særdeles tidskrævende, og var planlagt i vinterperioden, hvor 
skytterne havde travlt med afholdelse af jagter. Mange steder havde ikke 
komplette jagtjournaler for den ønskede periode, eller manglede en angivelse 
af alder og/eller køn.  
 
Konklusion af metoden 
Der var stor interesse for at bidrage med information og deltage. Interview-
undersøgelser er gode til at generere ideer og hypoteser i den situation, hvor 
der ikke foreligger en umiddelbar diagnose eller hypotese til afprøvning. 
 

Ederfugle  

Undersøgelser af parasitter hos danske ederfugle og Pasteurella multocida i 
redemateriale 
 
Formål 
Kvantitative og kvalitative bestemmelser af tarmparasitter med fokus på 
specifikke tarmparasitter med henblik på opbygning af en referenceramme 
samt udtagning af materiale til vævsbanken.  
Undersøgelse af forekomsten af bakterien Pasteurella multocida, der forårsager 
udbrud af fjerkrækolera, i redemateriale hos rugende ederfugle. 
 
Design 
Indsamlingen var rettet mod to delbestande af ederfugl med kendte yngle- og 
overvintringsområder. Der indsamledes 30 fugle fordelt med 20 hunner og 10 
hanner 5 gange i løbet af årscyklus. 
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Måned Vinterkvarter Yngleplads 
♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ 

Oktober 10 20   
December/Januar 10 20   
Marts 10 20   
April/Maj   10 20 
August/September 10 20   
 
Indsamlingsmetoder 
Fuglene blev indsamlet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, der havde 
den direkte kontakt til udvalgte jægere. Uden for jagtsæsonen blev fuglene 
indsamlet med dispensation fra Naturstyrelsen. Indsamling af hunner på reden 
blev udført af AU-BIOS og AU-ENVS. 
 
Undersøgelser 
Materialet blev indsamlet med følgende formål: 

1. At gennemføre en parasitologisk udredning hos raske ederfugle med 
henblik på at opbygge en referenceramme for evaluering af fund ved 
overdødelighed i ederfuglebestande i Danmark. 

2. At indsamle materiale til vævsarkiv 
3. At gennemføre en undersøgelse af ederfugles redemateriale for 

tilstedeværelse af Pasteurella multocida 
 
Evaluering af metoden 
Undersøgelsens design tog hensyn til såvel geografisk som kønsmæssig 
variation ved forekomst af parasitter, og ved udtagelse af materiale til 
vævsbanken. Imidlertid var der store problemer med at få indsamlet et 
tilstrækkeligt antal fugle i de planlagte perioder. Dette skyldtes i særdeleshed 
den hårde vinter i perioden 2010-2011, der umuliggjorde indsamlingen. 
Endvidere viste det sig, at bestanden af ynglende ederfugle i Vadehavet er så 
lille, at indsamling af rugende hunner måtte opgives. På grund af ændringer i 
fuglenes adfærd og opholdssteder uden for jagttiden, viste det sig desuden 
vanskeligt at indsamle ederfugle i denne periode.Undersøgelse af fuglene for 
parasitter viste sig at være langt mere omfattende end først antaget, hvorfor 
materialet vil blive karakteriseret i hovedgrupper.   
 
Konklusion af metoden 
Indsamling af ederfugle viste sig uproblematisk i jagtsæsonen, om end den 
blev vanskeliggjort af vejrforholdene. Uden for jagtsæsonen var det vanskeligt 
at lokalisere fuglene, hvorfor det ikke lykkedes for jægerne at indsamle det 
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ønskede antal. For at sikre den fornødne fremdrift og korrekt håndtering, 
herunder mærkning af materialet, er det vigtigt at have direkte kontakt med 
de jægere, der er ansvarlige for indsamlingen. Det er endvidere særdeles 
vigtigt, at tidsforbruget og omfanget af laboratorieundersøgelserne vurderes 
kritisk inden start. 
 

Harer  

Undersøgelse af forekomsten af resistens i E. coli bakterier hos harer  
 
Formål 
Formålet med denne undersøgelse var at vurdere resistensforholdene i E.coli-
bakterier fra blind- og tyk-tarmen fra harer. 
 
Design 
Indsamling af 50 harer skudt på områder uden udbringning af husdyrgødning 
og intensiv husdyrproduktion (kontrol) og 50 harer fra områder med intensiv 
svineproduktion og regelmæssig udbringning af gylle på arealerne, hvor harer 
nedlægges (cases). 
 
Indsamlingsmetoder 
Danmarks Jægerforbund organiserede indsamlingen gennem lokale jægere 
med indsendelse samme dag, som harerne blev nedlagt. 
 
Undersøgelser 
Harerne blev indsendt direkte til DTU-VET med henblik på obduktion, og 
materiale fra blind og tyktarm blev udtaget til bakteriologisk dyrkning på 
blodagar ved 37 °C natten over. Resistensforholdene for 17 forskellige 
antibiotika blev undersøgt ved Afdeling for Epidemiologi og Genomisk 
Mikrobiologi, Fødevareinstituttet.  
 
Evaluering af metode 
Målet var 50 harer fra begge grupper, men pga. sne og hård frost i 2010 blev 
det ønskede antal harer ikke opnået og indsamlingen fortsatte i jagtsæsonen 
2011. I alt blev der indsamlet 46 kontroldyr og 32 cases. Resistensanalyse af 
hele materialet forløb hurtigt, og afrapporteringen blev leveret umiddelbart 
efter afslutning af indsamlingen af materialet i 2011. 
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Konklusion af metoden 
Det er vigtigt at have god og direkte kontakt med de personer, der skal 
indsamle materialet, således fremdriften kan fastholdes. Der har været 
kommunikationsproblemer med hensyn til antallet og vigtigheden af 
oprindelsesarealet. Da dyrene skulle fremsendes direkte efter nedlægning, 
krævede det en stor indsats at koordinere afhentning eller forsendelse. 

 

Mårhund og ræv 

Overvågning af Echinococcus multilocularis hos mårhund og ræv 
 
Formål 
Kortlægning af forekomsten af Echinococcus multilocularis (EM) i ræve og 
mårhunde.  
 
Design 
Indsamling af tilgængelige hele ræve fra jægere samt alle nedlagte mårhunde. 
 
Indsamlingsmetoder 
Indsamling af alle skudte mårhunde i Danmark samt delvis geografisk 
stratificeret indsamling af ræve gennem direkte afhentning eller forsendelse 
gennem vildtkonsulenter. Undersøgelsen er finansieret af Fødevarestyrelsen og 
materialet indsamlet gennem CVS anvendes til formålet. 
 
Undersøgelser 
Tarmkanalen fra alle indsamlede dyr undersøges vha. ”sedimentation and 
counting technique”, som ”gold standard” for påvisning af EM. Fæcesprøver fra 
alle indsamlede dyr inklusive prøver fra GPS mærkede mårhunde vil desuden 
blive undersøgt for Taenia æg ved ”omvendt mikroskopi”. Æg fra positive 
prøver opkoncentreres og underkastes PCR typning.  
 
Evaluering af metode 
Kontaktnettet til indsamlingen af materiale blev justeret i 2011 med deltagelse 
af herregårdsskytter, som har betydet et særdeles effektivt netværk. Der har 
dog været et stort tidsforbrug til indsamling i visse perioder, men også 
mulighed for at kombinere det med andre CVS aktiviteter. Undersøgelserne er 
tidskrævende, da det kræver lang tid ved mikroskopet for at vurdere alle de 
parasitologiske fund. 
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Konklusion af metoden 
Metoden til indsamling fungerer godt. Analyserne kunne måske optimeres ved 
hjælp af andre diagnostiske metoder. 
 

Overvågning af trikiner i danske rovdyr  
 
Formål 
Formålet er at dokumentere fraværet af Trichinella spiralis i den vilde fauna i 
Danmark. 
 
Design 
Indsamling af tilgængeligt materiale fra 350 rovdyr.  
 
Indsamlingsmetoder 
300 ræve (forben) og 50 øvrige rovdyr fra Danmark. Indtil 2011 gennem dels 
Falck, Naturstyrelsen, AU’s indsamlinger af rovdyr ifm. andre projekter, og 
indsendelse af faldvildt. Fra 2011 blev herregårdsjægerne inddraget i 
indsamlingen af materiale. Undersøgelsen er finansieret af Fødevarestyrelsen 
og materialet indsamlet gennem CVS anvendes til formålet. 
 
Undersøgelser 
Prøverne blev analyseret (jævnfør Kommissionens forordning (EF) Nr. 
2075/2005, bilag 1). 
 
Evaluering af metode 
Metoden til indsamling har ikke fungeret optimalt før 2011, hvor et effektivt 
kontaktnet af herregårdsjægere blev inddraget. Muligheden for anvendelse af 
materiale til flere typer af undersøgelser betyder også mulighed for at afsætte 
flere ressourcer til indsamling. Tidsforbruget på analyserne reduceres ved 
mulighed for at planlægge større serier. 
 
Konklusion af metoden 
Engageret kontaktnet er essentielt for indsamling af materiale, men også 
fleksibilitet med henblik på afhentning og/eller afregning skal i visse tilfælde 
påregnes. 
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Fugle 

Overvågning af aviær influenza i vilde fugle 
 
Formål 
Påvise tilstedeværelse af fugleinfluenza i vilde fugle i forhold til smitterisiko til 
fjerkræproduktionen. 
 
Design 
Stratificeret indsamling i arter, tid og geografisk sted. 
 
Dataindsamling 
AU-BIOS koordinerede indsamling af prøver fra friske ekskrementer fra fugle 
og aktiv indfangning og prøvetagning af vilde fugle. Endvidere udtages der 
materiale fra samtlige rovfugle, kragefugle, måger og småfugle, der indsendes 
som faldvildt og bliver obduceret ved DTU-VET. Herudover udtages materiale 
ved klinisk mistanke om aviær influenza. 
Undersøgelsen er finansieret af Fødevarestyrelsen og dele af materialet er 
indsamlet gennem faldvildtovervågningen. 
 
Undersøgelser 
Materialet blev undersøgt for antistoffer mod aviær influenza eller ved 
virologisk undersøgelse. 
 
Evaluering af metode 
Indsamlingen af prøver fra ekskrementer var enkel og meget kost-effektiv til 
en specifik screeningsundersøgelse eller simpel overvågning, men prøverne 
kan ikke anvendes til mere nuancerede analyse. Den aktive indfangning af 
vilde fugle er forholdsvis ressourcekrævende, men der kan indsamles data på 
mange parametre, men ved indfangningen blev indsamlet data for mange 
biologiske parametre hos fuglene samtidig med prøverne til fugleinfluenza-
undersøgelser.  
 
Konklusion af metoden 
Raske nedlagte andefugle bidrager ikke nødvendigvis til en kortlægning af 
fugleinfluenza i Danmark. Brugen af materiale indsamlet gennem faldvildt 
indsendt til CVS kompenserer kun i ringe grad for dette, da antallet ikke kan 
sikre tilstrækkelig dækning af landet. Brugen af stratificeret indsamling af 
arter, tid og rum gennem et engageret kontaktnet er essentielt for indsamling 
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af materiale. For at dække mere bredt bør det overvejes at indsamle 
jagtskudte fugle af andre arter end opdrættede fugle. 
 

Overvågning af West Nile fever  
 
Formål 
Identificere risiko for introduktion af West Nile fever i Danmark. 
 
Design 
Tilgængeligt materiale fra andre undersøgelser 
 
Indsamlingsmetoder 
Materiale fra 136 heste, 445 udegående fjerkræ, 100 trækfugle og 77 vilde 
døde fugle. Undersøgelsen var finansieret af Fødevarestyrelsen og materialet 
fra vilde fugle blev indsamlet gennem CVS. 
 
Undersøgelser 
Materialet undersøges for antistoffer mod West Nile Fever eller ved virologisk 
undersøgelse. 
 
Evaluering af metode 
Fugle anvendt ved denne undersøgelse indgår også i overvågning for influenza, 
og i faldvildtovervågningen. Ved at koordinere indsamlingen, så det 
indsamlede materiale kan bruges til flere undersøgelser, er der mulighed for at 
spare ressourcer til indsamling.  
 
Konklusion af metoden 
Engageret kontaktnet er essentielt for indsamling af materiale, men også 
fleksibilitet med henblik på afhentning og/eller afregning skal i visse tilfælde 
påregnes. 
 

Tungmetaller i danske rovfugle 
 
Formål 
At undersøge forekomsten af tungmetaller i danske rovfugle. 
 
Design 
Tilgængeligt materiale fra andre undersøgelser.  
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Indsamlingsmetoder 
Materialet fra vilde rovfugle er indsamlet gennem den passive overvågning i 
CVS. 
 
Undersøgelser 
Levervæv er analyseret for organiske klor- og fluorforbindelser, bromerede 
flammehæmmere og tungmetaller. 
 
Evaluering af metode 
Fugle anvendt ved denne undersøgelse indgår også i overvågning for influenza, 
West Nile Fever og i faldvildtovervågningen. Ved at koordinere indsamlingen, 
så det indsamlede materiale kan bruges til flere undersøgelser, er der 
mulighed for at spare ressourcer til indsamling.  
 
Konklusion af metoden 
Anvendelse af materiale i flere undersøgelser og overvågningsprogrammer er 
af særdeles stor betydning for især fåtallige fuglearter, da det ellers ikke vil 
være muligt at indsamle materiale fra tilstrækkelig mange dyr. 
 

Havpattedyr 

Organiske flourforbindelser i danske spættede sæler og marsvin 
 
Formål 
At undersøge den tidsmæssige udvikling og placentale overførsel (marsvin) og 
geografiske forskel (sæler) af flourerede miljøgifte (PFC) i danske farvande. 
 
Design 
Tilgængeligt materiale fra andre undersøgelser, matchet i alder, køn, tid og 
geografisk sted. Materialet stammer fra biobank på AU-BIOS. 
 
Indsamlingsmetoder 
Levervæv fra strandede og garnfangede dyr. 
 
Undersøgelser 
Analyser af syv PFC’er. 
 
Evaluering af metode 
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Anvendelsen af tidligere indsamlet materiale er forbundet med lave 
omkostninger, men forudsætter sikring af materiale til vævsarkiv.  
 
Konklusion af metoden 
Ressourcer til indsamling af materiale til vævsarkiv er vigtigt da man på den 
måde kan sikre materiale fra pludseligt opståede sygdomsudbrud. Anvendelse 
af materiale fra vævsarkiv kræver gode opbevaringsmuligheder. 
 

Overvågning af sundhedstilstanden i danske strandede havpattedyr 
 
Formål 
Overvågning af sundhedstilstanden i danske havpattedyr. 
 
Design 
Tilgængeligt materiale fra andre undersøgelser af strandede havpattedyr med 
efterfølgende selektion af egnede dyr til obduktion 
 
Indsamlingsmetoder 
Op til 25 sæler og 25 marsvin årligt. Materialet indsamles af Naturstyrelsen i 
samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet.  
 
Undersøgelser 
Havepattedyrene opmåles og obduceres. Relevante undersøgelser 
(histologiske, parasitologiske, bakteriologiske og virologiske) foretages efter 
skøn. Udtagning af materiale til vævsbank ved Fiskeri- og Søfartsmuseet 
foretages. 
 
Evaluering af metode 
Med introduktionen af den revidere beredskabsplan for Havpattedyr er der sket 
en optimering og fokuseret indsats på området. Fiskeri- og Søfartsmuseet 
modtager materiale gennem Naturstyrelsens vildtkonsulenter, der opbevarer 
dyrene med henblik på samlet afsendelse til obduktion på DTU-VET. 
Indsamling af materiale af god kvalitet er vigtig for såvel diagnostikken som 
senere undersøgelser på materialet. Muligheden for anvendelse af materiale til 
flere typer af undersøgelser giver mulighed for at sammenholde oplysninger 
om det enkelte dyr.  
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Konklusion af metoden 
Kvalificeret personale til vurdering af selvdøde havpattedyr er essentielt for at 
materialet er egnet til undersøgelser.  
 

Konklusion på muligheder for vildtsundhedsovervågning 
Dette dokument indeholder eksempler og information om de teoretiske 
muligheder, overvejelser og evaluering af forskellige indsamlingsmetoder. 
Indsamlingen af data om rådyr via hjemmesiden, forureninger i havpattedyr og 
rovfugle, aviær influenza og trikiner i rovdyr er eksempler på aktive 
overvågningsprogrammer, mens de øvrige kan betragtes som fokuserede 
undersøgelser af specifikke problemstillinger med mindre de gentages med 
regelmæssige mellemrum jf. definitioner af overvågning og undersøgelser 
tidligere i denne rapport. 
   
Der er ikke angivet konkrete planer, da der skal foretages en prioritering og 
afvejning af de økonomiske omkostninger forbundet med en eventuel plan. 
Denne afvejning vil være en del af beslutningen ved en eventuel fremtidig 
vildtsundhedsovervågning. Det kan overvejes om der skal iværksættes nye 
initiativer med henblik på indsendelse, da den økonomiske byrde for 
privatpersoner i mange tilfælde afholder dem fra at sende dyr til undersøgelse.  
 
Identifikation af nye sygdomme og/eller agens vil udelukkende kunne fanges 
gennem passiv overvågning, da studier med henblik på identifikation af nye 
sygdomme ikke vil være omkostningseffektive. Der er imidlertid ingen tvivl 
om, at organisering af undersøgelser i vildt kræver et godt netværk af 
interesserede indsamlere af materiale, men også en stor grad af koordinering 
og fastholdelse af engagementet for, at det forventede antal af prøver kan 
opnås. Det er endvidere særdeles vigtigt, at undersøgelserne er planlagt med 
et detailbudget således, at indsamlingen af dyr og planlagte undersøgelser kan 
gennemføres uden utilsigtede overraskelser. 
 
Der har været afprøvet en lang række undersøgelses- og overvågningsmetoder 
i CVS’s treårige forløb. Erfaringerne fra disse supplerer erfaringerne fra 
indsamlinger og undersøgelser før CVS-perioden. Sammenlagt er disse 
erfaringer særdeles værdifulde, og vil kunne bidrage med et større fokus på de 
områder, der har vist sig at være kritiske for opnåelse af succes. Overvågning 
kræver en langsigtet planlægning og tilsagn fra alle involverede parter, da 
overvågning løber over en længere periode og ofte vil være omkostningstungt. 
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