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innovation...

Ventilations-
system skal 
beskytte mod 
fuglein� uenza

Af Victor Juul Grønbæk

Spredningen af fugleinfl uenza har 
over de seneste år vakt bekymring 
blandt fl ere landes regeringer og fjer-
kræindustrien på grund af de store 
konsekvenser, sygdommen kan for-
årsage for fjerkræfl okke, muligheden 
for handelsrestriktioner og risikoen 
for menneskelig overførsel. Sygdom-
men er årstidsbestemt og opstår ty-
pisk om efteråret hos trækfugle og 
aftager om foråret.

Fugleinfluenza er et tema og en 
bekymring, som også fylder meget 
i den danske fjerkræbranche. Som 
konsekvens deraf har man hos Dan-
Hatch i Midtskov, som de første i 
fjerkræbranchen, valgt at investere 
i smittebeskyttelse mod luftbårne 
sygdomme.

DanHatch besluttede sig for at 
investere i et ventilationsanlæg fra 
Munters, der fi ltrerer den friske luft, 
inden den blæses ind i stalden.

Konceptet består af Munters’ Air-
ProTec-moduler, der er monteret i 
skotrenderne. Hvert modul er udsty-
ret med mekaniske fi lterenheder, der 
med 98-99 procent effekt fanger og 
bortfi ltrerer virus, så det ikke indtræf-
fer i stalden. Som en sidegevinst in-
deholder anlægget et kølesystem, så 
den friske luft forkøles med 5-6°C, 
inden den ledes ind i stalden.

For den adm. direktør i DanHatch 
Danmark, Søren Villumsen, var man 
ikke i tvivl om, at et effektivt våben 
mod højpatogen fugleinfl uenza var 
nødvendigt.

- Konsekvenserne af fugleinflu-
enza er omfattende. Det mærkede 
vi blandt andet efter, at vores ru-

geægsfarm i Midtskov blev ramt i 
sommeren 2022. I forlængelse her-
af gjorde vi os mange overvejelser 
og analyserede situationen nøje. 
Virussygdomme som fugleinfl uen-
za og Newcastle Disease hæfter sig 
til vand/fugt og støv og spredes via 
luften. Med vores høje standard for 
bio security (biosikkerhed, red.) er 
det vores konklusion, at smitten må 
være kommet ind via ventilationen, 
fortæller Søren Villumsen i en pres-
semeddelelse.

Alle udsugninger i ventilationssy-
stemet er placeret i husets vægge, så 
fugleekskrementer og andre frem-
medlegemer ikke kan komme lodret 
ind i stalden. Anlægget kan sågar 
styres via smartphone og PC.

En mærkbar effekt
Projektet er solgt og leveret af KJ Kli-

mateknik A/S, der forhandler Mun-
ters i Danmark. Her forventer adm. 
direktør Allan Pedersen, at fl ere æg-
producenter vil være interesserede i 
en lignende løsning, da fugleinfl u-
enza nok fortsat vil være et tema i de 
kommende år.

Forventningerne sker på bag-
grund af den tilbagemelding, som 
KJ Klimateknik har modtaget fra 
DanHatch.

- Vi satte nye høns ind i april må-
ned, og erfaringerne med anlægget 
er foreløbigt meget positive. Klimaet 

i stalden er blevet betydeligt bedre 
end før, og vi har færre gulvæg. Så 
der er fl ere positive sidegevinster til 
det egentlige formål med investe-
ringen, nemlig at undgå luftbårne 
sygdomme og i særdeleshed fugle-
infl uenza, lyder feedbacken fra Søren 
Villumsen.

Fugleinfl uenza er også en af de af-
gørende faktorer for, at den britiske 
æggeindustri i øjeblikket er voldsomt 
under pres.

 Alle fuglearter kan rammes af fugleinfl uenza, men 
der er store variationer i de forskellige fuglearters 
følsomhed med hensyn til at udvikle egentlige symp-
tomer på sygdommen. Kalkuner og høns er de mest 
følsomme, mens vandfugle generelt er langt mere 
modstandsdygtige.

 Fugleinfl uenza forårsages af vira af familien »Ort-
homyxoviridae«, slægten infl uenzavirus A. Infl uenza 
A-virus inddeles i undertyper på baggrund af deres 
H- og N-antigener.

 For øjeblikket kendes der 16 H-undertyper (H1–H16) 
og 9 N-undertyper (N1–N9). Et infl uenza A-virus har et 
H-antigen og et N-antigen; alle kombinationer er til-
syneladende mulige. De mest sygdomsfremkaldende 
er fundet i undertyperne H5 og H7. Infl uenza A-virus 
er også fundet hos mennesker, heste, svin og enkelte 
andre pattedyr.

 Infl uenza A-virus inddeles i to grupper på grundlag af 
deres evne til at forårsage sygdom hos modtagelige 
fugle:

 Højpatogen aviær infl uenza (HPAI), som forårsager en 
særdeles alvorlig sygdom, der er kendetegnet ved en 
generaliseret infektion af det infi cerede fjerkræ og 
kan medføre en meget høj fl okdødelighed.

 Indtil videre er det kun virus af undertyperne H5 og 
H7, der er påvist som årsag til HPAI.

 Lavpatogen aviær infl uenza (LPAI) forårsager en mild 
sygdom hos fjerkræ, primært i luftvejene, medmin-
dre der indtræder en forværring som følge af andre 
samtidige infektioner eller faktorer. LPAI H5 og H7 har 
evnen til at kunne ændre sig til den højpatogene type.
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KJ Klimateknik er forhandler af et ventilationsanlæg, der skal mindske risikoen for, at luftbårne sygdomme som fuglein� uenza og 
Newcastle Disease rammer dyrehold. Et anlæg, der allerede har oplevet en virkning med systemet, er DanHatch Danmark.

Her ses det nye ventilationsanlæg, der er installeret hos DanHatch Danmark. Foto: KJ Klimateknik

Med mange besætninger rundt om i verden, der har været ramt af fugleinfl uenza, er der brug for bedre beskyt-
telse af fjerkræbesætningerne. Og her kommer det nye AirProTec-ventilationsanlæg ind i billedet. Foto: Piqsels


