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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

Þórunn Dís Þórunnardóttir 
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Ágrip  

Kjúklingaframleiðsla er hvað mest vaxandi landbúnaðargreinin í heiminum. Með vaxandi 

eftirspurn eftir alifuglakjöti er valið fyrir einstaklingum fugla sem hafa mikinn vaxtarhraða. 

Með vali á fuglum sem eru hagkvæmir í framleiðslu á kjúklingakjöti eykur það líkurnar á 

hegðunar- og lífeðlisfræðilegum vandamálum í eldinu. Einnig verða fuglarnir viðkvæmari fyrir 

ýmsum sjúkdómum sem geta komið illa niður á holdakjúklingum í eldi. Sá hænsnastofn sem 

notaður er í dag við ræktun holdakjúklinga á Íslandi er Ross 308 og stofnarnir Lohmann LSL 

og Lohmann LB eru notaðir sem varphænustofnar. 

Hérlendis hafa nokkrir sjúkdómar skotið upp kollinum í kjúklingaeldi í gegnum árin þrátt fyrir 

að Ísland hafi einstaka sjúkdómsstöðu í húsdýrum. Þeir sjúkdómar sem komið hafa upp eru: 

kjúklingasótt (e. pullorum disease – Salmonella pullorum), hníslasótt (Coccidiosis – 

Eimeria spp.), Salmonella (S. Enteritidis og S. Typhimurium), kampýlóbakter (e. 

campylobacter), hænsnalömun (e. Marek‘s disease). Þeir nýjustu á þessum lista eru innlyksa 

lifrarbólga (e. inclusion body hepatitis) og smitandi sjúkdómur í búrsu (e. infectious bursal 

disease) (IBD). 

Þann 23. ágúst 2019 tilkynnti Matvælastofnun tilfelli á tveimur sjúkdómum í kjúklingum á 

Jarlsstöðum í Landsveit sem ekki höfðu áður valdið vandræðum í kjúklingaeldi hér á landi. 

Um var að ræða veirusjúkdóma; smitandi sjúkdóm í búrsu (e. infectious bursal disease - IBD) 

og innlyksa lifrarbólgu (e. inclusion body hepatitis – IBH). Þekkt er erlendis að þegar 

innlyksa lifrarbólga kemur upp í fuglahópi er smitandi sjúkdómur í búrsu undirliggjandi 

vandamál. 

Matvælastofnun fór því af stað með aðgerðaráætlun samkvæmt lögum um dýrasjúkdóma og 

varnir gegn þeim nr. 25/1993 til að uppræta sjúkdóminn. Hún fól í sér þrif á eldishúsum, 

sótthreinsun, hvíld á húsum og að lokum bólusetning á öllum fuglum sem færu í húsin.  

Blóðvatnssýni voru tekin úr bólusettum ungum til að sjá hvort að aðgerðir Matvælastofnunar 

hafi borið árangur í að útrýma veirunni hér á landi. Niðurstöður voru afgerandi; engir fuglar 

sem settir voru í húsin eftir þrif, sótthreinsun og bólusetningu unga smituðust af IBD-veiru.  

Virðist sem að aðgerðaráætlun Matvælastofnunar hafi borið erindi sem erfiði. 

 

 

 

Lykilorð: Alifuglar, hænsn, búrsa, smitsjúkdómar, Gumboro, IBD-veira 



iii 

 

Þakkir 

Vil ég þakka Reykjagarði HF fyrir að leyfa mér að skrifa um þátt í starfsemi þeirra og sérstakar 

þakkir fær Guðmundur Svavarsson forstjóri Reykjagarðs. 

Kærar þakkir fær Brigitte Brugger hjá Matvælastofnun fyrir að senda mér þau gögn sem mig 

hefur vantað við gerð þessarar ritgerðar. 

Einnig við ég þakka Kristbjörgu Söru Thorarensen og Birnu Kristínu Baldursdóttur 

leiðbeinendum fyrir stuðning og mjög velkomnar leiðbeiningar á meðan ritgerðarskrifum stóð. 

 

Þórunn Edda Bjarnadóttir fær þakkir fyrir uppsetningu ritgerðar og önnur tölvutengd mál. 

 

Fjóla Kristín B. Blandon, Þuríður Lilja Valtýsdóttir, Sigríður Þorvaldsdóttir og Sunneva 

Eiðsdóttir fá hjartanlegar þakklætiskveðjur fyrir að lesa yfir ritgerðina. 

 

Að lokum fá Þórunn Ragnarsdóttir (amma), Sæmundur Jónsson (afi) og Þórunn Svava 

Sæmundsdóttir (mamma) hjartans þakkir fyrir allan þann stuðning sem ég hef fengið í gegnum 

námið og við gerð þessarar ritgerðar - þetta hafðist loksins! 



iv 

 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur .................................................................................................................. 1 
1.1 Hænsnastofnar ........................................................................................................................ 1 

1.1.1 Ross 308 ........................................................................................................................... 2 

1.1.2 Lohmann .......................................................................................................................... 2 

1.2 Sjúkdómar í hænsnum ............................................................................................................. 3 

1.2.1 Flokkun ............................................................................................................................ 3 

1.2.2 Kjúklingasótt .................................................................................................................... 3 

1.2.3 Hníslasótt ......................................................................................................................... 4 

1.2.4 Salmonella ....................................................................................................................... 5 

1.2.5 Kampýlóbakter ................................................................................................................ 6 

1.2.6 Hænsnalömun ................................................................................................................. 7 

1.2.7 Innlyksa lifrarbólga .......................................................................................................... 7 

1.2.8 IBD – Smitandi sjúkdómur í búrsu ................................................................................... 8 

1.3 Almennt um alifuglaeldi á Íslandi .......................................................................................... 16 

1.4 Markmið ................................................................................................................................ 18 

2. Smitandi sjúkdómur í búrsu á Íslandi ........................................................................ 19 
2.1 Jarlsstaðir ............................................................................................................................... 19 

2.2 Upphaf smits á Íslandi ........................................................................................................... 19 

2.3 Staðfesting ............................................................................................................................. 21 

2.4 Aðgerðir ................................................................................................................................. 21 

2.4.1 Sótthreinsun og hvíld..................................................................................................... 22 

2.4.2 Bólusetning .................................................................................................................... 22 

2.4.3 Eftirfylgni ....................................................................................................................... 26 

2.5 Smitrakning ............................................................................................................................ 27 

3. Niðurstöður ............................................................................................................. 28 
3.1 Niðurstöður mælinga úr blóðsýnum ..................................................................................... 28 

4. Umræður ................................................................................................................. 30 
4.1 Sjúkdómar í hænsnum ........................................................................................................... 30 

4.2 Smitandi sjúkdómur í búrsu................................................................................................... 31 

4.3 Aðgerðir viðbragðsaðila ........................................................................................................ 31 

4.4 Framhaldið ............................................................................................................................. 32 

5. Lokaorð ................................................................................................................... 33 

6. Heimildaskrá ............................................................................................................ 34 

7. Töfluskrá .................................................................................................................. 37 

8. Myndaskrá ............................................................................................................... 37 

9. Viðaukar .................................................................................................................. 39 
9.1 Viðauki 1 ................................................................................................................................ 39 

9.2 Viðauki 2 ................................................................................................................................ 40 

 



1 

 

1. Inngangur 

Kjúklingaframleiðsla er hvað mest vaxandi landbúnaðargreinin í heiminum. Árið 2017 var 

kjúklingakjöt 37% af heildarkjötframleiðslu í heiminum. Með aukinni fólksfjölgun, hærri 

kaupmætti og aukinni þéttbýlismyndun hefur eftirspurn aukist eftir kjúklingakjöti (FAO, e.d.). 

Holdakjúklingar sem eru ræktaðir til framleiðslu á kjúklingakjöti eru með þeim 

landbúnaðardýrum sem hafa hvað mestan hlutfallslegan vaxtarhraða, með daglegan vöxt upp á 

um 50-55 grömm á dag. Með vali á fuglum sem eru hagkvæmir í framleiðslu aukast líkurnar á 

hegðunar- og lífeðlisfræðilegum vandamálum en einnig verða fuglarnir viðkvæmari fyrir 

ýmsum sjúkdómum sem geta komið illa niður á holdakjúklingum í eldi (Weeks, 2004). 

 

1.1 Hænsnastofnar  

Hænsn (Gallus Gallus domesticus) finnast um 

allan heim. Þau finnast allt frá því að vera í 

litlum hópum sem haldnir eru af fólki til 

heimilisnota, upp í risastóra eldishópa í 

framleiðslu á kjúklingi til matar eða varphænum 

til eggjaframleiðslu. Í þróunarlöndum eru 

hænsn alin á flestum heimilum. Þrátt fyrir að 

vera ekki endilega afurðarmikil, eru þau alin til 

þess að vera eigendum þeirra mikilvægur 

próteingjafi, bæði með eggjum og kjöti, án 

mikils tilkostnaðar. Afurðarhærri 

hænsnastofnar eru notaðir fyrir eldi holdafugla 

og varphænsna í hinum vestræna heimi. Hænsn 

skiptast í allt að 50 stofna með meira en 170 

afbrigðum. Erfðagreining á hænsnastofnum 

hefur leitt í ljós að allir stofnarnir koma frá 

sameiginlegum forföður sem líkist erfðafræðilega rauðum frumskógarfugli (e. red junglefowl) 

(Mynd 1 og 2) (Dohner, 2002).  

Nokkrir hænsnastofnar eru aldir hérlendis. Ross 308 og Lohman eru þeir hænsnastofnar sem 

notaðir eru fyrir eldi á holdakjúkling og varphænum. Aðrir stofnar eru aldir í litlum hópum til 

heimilisnota (Matvælastofnun, e.d.). 

Mynd 2 – Rauður frumskógarfugl - kvenkyns 

Mynd 1 – Rauður frumskógarfugl – karlkyns. 



2 

 

1.1.1 Ross 308 

Ross 308 (Mynd 3) er vinsæll hænsnastofn til ræktunar 

holdakjúklinga vegna þess að fuglarnir hafa hraðan vöxt, 

góða fóðurnýtingu, mikla afkastagetu og eru harðgerir. 

Þeir hafa einnig góða frjósemi og mikla varpgetu sem 

gerir það að verkum að það er tiltölulega hagkvæmt að 

unga út afkvæmum þeirra til kjötframleiðslu (Aviagen, 

e.d.).  

Vaxtarhraði holdakjúklingastofna er það mikill að það 

getur verið vandamál að halda fuglunum í réttum holdum 

þannig að þeir komist á kynþroskaaldur. Ef að fuglinn fær 

að éta eftir átlyst verður hann það þungur að hann getur 

ekki lengur staðið undir sinni eigin þyngd og á endanum deyr hann. Með dýravelferð í huga er 

því mikilvægt að hugsa vel um fóðrun fuglsins. Fiðurplokk getur orðið vandamál ef fuglarnir 

fá ekki nægilegt fóður og getur jafnvel orðið til þess að þeir fara að éta hvorn annan (Weeks, 

2004). 

 

1.1.2 Lohmann 

Lohmann LSL (Mynd 4) eru hvít hænsn sem verpa hvítum eggjum, en Lohmann LB (Mynd 5) 

eru brún hænsn sem verpa brúnum eggjum. Þessir stofnar eru þekktir fyrir hagkvæma 

framleiðslu á góðum eggjum. Hænurnar eru aldar upp sem varphænur sem verpa eggjum til 

neyslu (Lohmann Tierzucht, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 – Ross 308 – holdakjúklingur. 

Mynd 5 – Lohmann LB – varphæna. 

Mynd 4 – Lohmann LSL – varphænur og 
hani. 
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1.2 Sjúkdómar í hænsnum 

Ýmsir sjúkdómar geta komið upp í hænsnum. Það geta verið sjúkdómar af völdum baktería, 

veira eða sníkjudýra. Ekki hafa allir þekktir alifuglasjúkdómar komið upp hér á landi. Á fyrri 

hluta 20. aldar var nokkuð um það að kvillar í hænsnum væru að eyðileggja varp eða draga þau 

til dauða. Af þeim kvillum má nefna hænsnatyfus, bætiefnaskort sem gat leitt til þess að 

hænsnin færu að éta hvort annað, hænsnapest, fiðurplokk og stíflur í sarpi. Þetta voru hvimleiðir 

kvillar sem hægt var þó að halda niðri með ýmsum leiðum. Síðar komu alvarlegri sjúkdómar í 

fuglana sem leiddi til meiri dauða hænsna og jafnvel sýkinga í mönnum (Friðrik G. Olgeirsson, 

2003). Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um þá sjúkdóma í hænsnum sem hafa haft alvarlegar 

afleiðingar í kjúklingaeldi hérlendis. Sjúkdómarnir eru flokkaðir eftir áhættuflokkum.  

 

1.2.1 Flokkun  

Á Íslandi er sjúkdómum í alifuglum skipt í þrjá áhættuflokka (Lög um dýrasjúkdóma og varnir 

gegn þeim nr. 25/1993). Ákveðnir verkferlar fara í gang þegar sjúkdómur greinist á búum og 

viðbrögð fara eftir því hvaða áhættuflokki sjúkdómurinn tilheyrir. 

„Hverjum þeim, sem hefur ástæðu til að ætla að dýr sé haldið smitsjúkdómi sem lög þessi 

ná yfir, ber án tafar að tilkynna það hverjum þeim dýralækni sem til næst eða lögreglu. 

Skylt er lögreglu að hafa strax samband við dýralækni. Telji dýralæknir ástæðu til skal 

hann tafarlaust gera ráðstafanir til að fá sjúkdómsgreiningu sína staðfesta og hindra 

útbreiðslu sjúkdómsins.“ (Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993, 5. gr). 

A-sjúkdómar eru bráðsmitandi og krefjast förgunar. 

B-sjúkdómar eru tilkynningaskyldir. Ef rannsókn leiðir í ljós að sjúkdómurinn sem um ræðir sé 

óþekktur eða tilkynningaskyldur ber dýralækni skylda að tilkynna það til Matvælastofnunar 

tafarlaust (Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993). Þegar B-sjúkdómar koma 

upp eru settar í gang smitvarnir samkvæmt ákvæði yfirdýralæknis til þess að hefta útbreiðslu 

sjúkdómsins. 

C-sjúkdómar eru skráningaskyldir. Fuglabú þurfa að gera grein fyrir því ef slíkir sjúkdómar láta 

á sér kræla. (Reglugerð um tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma nr. 52/2014). Sjá 

viðauka 1. 

 

1.2.2 Kjúklingasótt 

Kjúklingasótt er blóðeitrunarsjúkdómur af völdum Salmonella pullorum. Salmonella pullorum 

er gram-neikvæð baktería en gram-neikvæðar bakteríur hafa frumuvegg með þunnum lögum af 
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slímpeptíðum (e. peptidoglycan), sem aflitast með alkóhóli eða asetón-etra og bakteríurnar 

verða þá bleikar á litinn. Klínísk einkenni sem koma fram hjá eldiskjúklingum eru lystarleysi, 

niðurgangur, vessaþurrð, slappleiki og há dánartíðni. Hjá varphænum koma veikindin niður á 

frjósemi þeirra, eggjaframleiðslu og þær upplifa lystarleysi (Shivaprasad, 2000). Veikin kemur 

verst niður á nýklöktum ungum og getur dánartíðni orðið í verstu tilfellum allt að 90% í 

eldishópum. Það skæðasta við þessa veiki er að hún getur smitast bæði lárétt og lóðrétt. Smitist 

hún lárétt sýkir veikur ungi annan unga, en ef hún smitast lóðrétt ber smitaður ungi sem lifir 

veikindin af sýkilinn áfram með sér. Sýktir ungar sem verða að varphænum, verpa sýktum 

eggjum og þeir ungar sem klekjast út úr sýktum eggjum geta svo borðið sýkilinn í nýjan 

ungahóp (Halldór Vigfússon, 1968). 

Hægt er að halda kjúklingasótt í skefjum með sýklalyfjum og í mörgum löndum hefur tekist að 

uppræta kjúklingasótt (Shivaprasad, 2000). Ekki er þekkt að S. pullorum, sem eru mjög aðlöguð 

hýsiltegund sinni, berist í menn (Gast og Porter, 2020). 

Árið 1950 var kjúklingasótt mikið vandamál hérlendis og gerðar voru ráðstafanir til að reyna 

að stöðva útbreiðslu hennar. Allir þeir sem ætluðu sér að selja útungunaregg eða unga í eldi 

urðu að blóðprófa hænsni sín, greina og farga þeim hænsnum sem komu út jákvæð við prófun 

gegn S. pullorum. Smátt og smátt fækkaði búum með sýktum hænum og árið 1961 komu aðeins 

út 5 jákvæð sýni af þeim 3508 fuglum sem voru sett í blóðpróf (Páll A. Pálsson, 1997). 

Samkvæmt eftirlitsniðurstöðum Matvælastofnunar á skimunum vegna smitsjúkdóma í dýrum 

þá er ekki reglubundin skimun fyrir S. pullorum í hænsnum í dag og má þá áætla að tekist hafi 

að útrýma kjúklingasótt hérlendis (Matvælastofnun, 2020, apríl). 

Samkvæmt lögum 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, flokkast kjúklingasótt sem 

A-sjúkdómur, er bráðsmitandi og krefst förgunar sýktra fugla (Reglugerð um tilkynningar- og 

skráningarskylda dýrasjúkdóma nr. 52/2014). 

 

1.2.3 Hníslasótt  

Hníslasótt kemur af völdum frumsníkjudýra af ættkvíslinni 

Eimeria. Þessi sníkjudýr halda til í þörmum hjá flestum 

húsdýrum, villtum dýrum og fuglum (Halldór Vigfússon, 

1968).  

Snýkjudýrin margfalda sig í þörmunum og valda 

vefjaskemmdum, sem endar með miklum truflunum hjá 

fuglinum, meðal annars við fóðrun og meltingu (Cervantes, 

McDougald og Jenkins, 2020). 

E. maxima

E. mitis

E. necatrix

E. praecox

E. tenella

Undirtegundir hníslasóttar 

(Eimeria ) í hænsnum

E. acervulina

E. brunetti

Tafla 1 - Undirtegundir hníslasóttar 
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Sjö undirtegundir Eimeria (Tafla 1) eru þekktar sem valda hníslasótt í kjúklingum, en um er að 

ræða eitt stærsta sníkjudýravandamál í ræktun þeirra á heimsvísu (De Gussem, 2007). Þessar 

undirtegundir valda mismiklum skaða í eldishópum. Skæðasta undirtegundin sem tengist 

hænsnum og öðrum alifuglum (Eimeria tenella) veldur skemmdum í botnlanga og kemur verst 

niður á 3–5 vikna gömlum ungum. Aðrar undirtegundir valda helst skemmdum í mjógörnum. 

Þær eru ekki eins skæðar og smita helst eldri fugla. Klínísk einkenni sem koma fram hjá ungum 

sem hafa fengið botnlangasótt eru að þeir verða deyfðarlegir, standa hnípnir með lafandi vængi 

og lokuð augu. Algengt er að þeir fái blóðkorgaðan niðurgang. Klínísku einkenni 

mjógarnarsóttar eru ekki áberandi en sjúkdómurinn er krónískur (varir í langan tíma) en verður 

sjaldan að faraldri (Halldór Vigfússon, 1968).  

Greining á hníslasótt er gerð meðal annars með krufningu þar sem sjást skemmdir á þörmum 

sem eru einkennandi fyrir hníslasótt og með því að finna smásæjar eggblöðrur (e. oocyst) í skít 

frá veikum fuglum (Cervantes et al., 2020). 

Tekist hefur að stjórna sjúkdómnum með hníslasóttarlyfjum sem þurfa að vera notuð til skiptist 

svo að hnísildýrin myndi ekki ónæmi gegn þeim. Bæði er hægt að bólusetja fuglana eða gefa 

þeim lyf í forvarnarskyni. Lyfið er sett í fóðrið hjá fuglunum (Peek og Landman, 2011).  

Á Íslandi er flestum eldishópum gefið hníslasóttarlyf með fóðri (Friðrik G. Olgeirsson, 2003). 

Þess vegna er sjúkdómurinn ekki vandamál í kjúklingaeldi hérlendis, en getur verið hvimleitt 

vandamál í öðrum búgreinum; sauðfjárrækt, nautgriparækt og kanínurækt (Sigurður H. Richter 

og Mattíhas Eydal, 1985).  

Samkvæmt lögum 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, flokkast hníslasótt sem C-

sjúkdómur (Reglugerð um tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma nr. 52/2014). 

 

1.2.4 Salmonella  

Ættkvíslin Salmonella er partur af Enterobacteriaceae ættinni og hún skiptist í tvær 

erfðafræðilega aðgreindar tegundir. Ein af þeim er Salmonella enterica, en hún skiptist í sex 

undirtegundir. Aðeins ein af þessum undirtegundum, Salmonella enterica enterica, er þekkt 

fyrir að valda sjúkdómum í dýrum með heitt blóð, en hún hefur meira en 2500 sermisgerðir 

(Gast og Porter, 2020). Sermisgerðir salmonellu, þær Salmonella Gallinarum, sem veldur 

hænsnatyfus og Salmonella pullorum sem veldur kjúklingasótt, eru óhreyfanlegar (e. 

nonmotile) bakteríur og eru þekktar fyrir að valda alvarlegum sjúkdómum í hænsnum. Þessar 

sermisgerðir smitast ekki í menn. Flestar aðrar Salmonella sermisgerðir eru hreyfanlegar og 

geta smitað mismunandi hýsla; þar á meðal húsdýr, villt dýr og menn (Gast og Porter, 2020).  
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Salmonellusýkingar í fuglum eru algengar en þeir eru yfirleitt einkennalausir smitberar. 

Bakteríurnar koma sér fyrir í meltingarfærum fuglanna sem gerir það að verkum að 

salmonellusýkingar geta borist í alifuglakjöt eftir slátrun. Einnig er þekkt að 

salmonellusýkingar komi upp í eggjum sem sýktar hænur hafa verpt (Gast og Porter, 2020). 

Salmonellusýkingar geta komið upp í eldishópum með mörgum leiðum, til dæmis með fóðri. 

Í kringum árið 1970 lék salmonellusýking sem kom með innfluttu fóðri kjúklingabændur hér á 

landi ansi grátt (Friðrik G. Olgeirsson, 2003). 

Með hreinlæti og góðum búskaparháttum er hægt að halda salmonellusýkingu í eldishópum í 

skefjum. Sýni eru tekin frá öllum eldishópum þegar fuglarnir eru eins til þriggja vikna gamlir. 

Niðurstöður úr rannsókn sýnis þurfa að liggja fyrir áður en eldishópurinn fer í sláturhús 

(Matvælastofnun, 2019, 13. maí). 

Samkvæmt lögum 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, flokkast 

salmonellusýkingar sem B-sjúkdómur (Reglugerð um tilkynningar- og skráningarskylda 

dýrasjúkdóma nr. 52/2014). 

 

1.2.5 Kampýlóbakter 

Hitakærar kampýlóbakter (e. campylobacter) tegundir, aðallega C. jejuni og C. coli, eru 

algengir landnemar í meltingarfærum hænsna. Kampýlóbakter nýtir sér meltingarveg fuglanna 

en þeir finna ekki fyrir bakteríunni og eru því einkennalausir smitberar. Eins og með 

salmonellusýkingu getur kampýlóbaktersýking borist í alifuglakjöt eftir slátrun. Með því að 

borða sýkt kjöt getur kampýlóbakter borist í menn (Zhang og Sahin, 2020). 

Með ströngum smitvörnum er hægt að koma í veg fyrir að eldishópar til kjötframleiðslu smitist 

af kampýlóbakter. Sýni eru tekin úr eldishúsum í síðasta lagi fimm dögum fyrir slátrun en einnig 

eru sýni tekin úr öllum eldishópum við slátrun (Matvælastofnun, 2020, 15. janúar). 

Engin lækning er til við kampýlóbakter í hænsnum en með hreinlæti og góðum smitvörnum er 

hægt að koma í veg fyrir að bakterían berist í menn (Zhang og Sahin, 2020). 

Kampýlóbakter flokkast ekki sem dýrasjúkdómur samkvæmt lögum 25/1993, en hún flokkast 

sem súnuvaldur. Kampýlóbakter er baktería sem smitast náttúrulega beint eða óbeint milli 

manna og dýra, sem gerir hana að súnuvaldi (Matvælastofnun, 2020, 15. janúar). 

Salmonella og kampýlóbakter eru svokallaðar súnur og því þarf að vakta þær til að tryggja 

öryggi matvæla. Halda þarf skráningar yfir þær og greina, lýsa hættu þeirra, meta váhrif og gera 

neytendum alifuglakjöts grein fyrir því ef þær eru til staðar (Reglugerð um vöktun súna 

(sjúkdóma sem smitast á milli manna og dýra) og súnuvalda nr. 1048/2011). 
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1.2.6 Hænsnalömun 

Hænsnalömun (e. Marek‘s 

disease) er algengur sjúkdómur í 

hænsnum sem smit af völdum 

Mareksveiki-veiru. Mareksveiki-

veira er herpesveira og eru 

sérkenni hennar hraðmynduð 

æxli í eitlum, ónæmisbæling og 

lömun (Nair, Gimeno og Dunn, 

2020). Hænsn á aldrinum 3–8 

mánaða eru helstu fórnarlömb 

veirunnar. Klínísk einkenni veikinnar eru fóta- og vængjalömun. Fuglarnir verða haltir og heltin 

ágerist með tímanum og endar á að fuglarnir komast ekki úr stað, önnur löppin leggst fram og 

hin aftur. Vængir fara að hanga niður og verða meira og meira máttvana. Átlyst er eðlileg í 

byrjun veikinnar en á endanum ná fuglarnir ekki í fóðrið og fara því að veslast upp. Þekkt er að 

hænsnin fái óeðlilegan höfuðreiging (Mynd 6) og sjúklegar breytingar verða í augum (Halldór 

Vigfússon, 1968). Hér á landi eru stofnfuglar varphænsna og kjúklinga bólusettir í 

forvarnarskyni gegn hænsnalömun, sem og allar varphænur (Sigríður Inga Sigurðardóttir, 

1991). 

Samkvæmt lögum 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, flokkast hænsnalömun sem 

B-sjúkdómur (Reglugerð um tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma nr. 52/2014). 

 

1.2.7 Innlyksa lifrarbólga  

Fowl adenoveira (FAV) skiptist í tegundir 

A til E. D og E tegundirnar valda innlyksa 

lifrarbólgu (e. inclusion body hepatitis – 

IBH) í hænsnum. FA-veirur smitast 

yfirleitt þegar að fuglar komast í tæri við 

skít frá sýktum fuglum (Hess, 2020). 

Ungar upp að fimm vikna aldri eru 

líklegastir til að smitast, sérstaklega 

holdakjúklingar. Innlyksa lifrarbólga lýsir 

sér sem skyndileg aukning á dánartíðni 

Mynd 6 - Linkulömun (e. flaccid paralysis) í hálsi á ungum fugli 9 dögum eftir 
smit af hænsnalömun. 

Mynd 7 - Kjarnainnlyskur í lifur, sjá örvar. 
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sem nær hámarki eftir 3–4 daga og stoppar skyndilega á fimmta degi. Veikir fuglar eru hnípnir 

og með ýfðar fjaðrir og þeir annað hvort drepast 48 tímum eftir smit, eða þeim batnar. Veikindin 

ganga yfir á 1–2 vikum og er dánartíðni mjög breytileg. Stundum eykst venjuleg dánartíðni 

aðeins lítillega, en getur verið allt að 30% (Hess, 2020). 

Helstu vefjaskemmdir eiga sér stað í lifur og lýsir sér þannig að lifrin verður föl, viðkvæm og 

bólgin. Einnig geta depilblæðingar eða flekkblæðingar verið til staðar í lifrinni (Hess, 2020).  

Þegar vefir úr lifur eru teknir úr sýktum fugli og skoðaðir með smásjá, sjást svokölluð 

kjarnainnlyksur, sem er uppsöfnun á óeðlilegum efnum í frumukjörnum, á lifrinni. Þeir sjást 

sem litlir deplar í viðkomandi vefjasýni (Mynd 7). 

Í eldishúsum er hægt að útiloka FA-veiru með góðum starfsháttum, það er að segja sótthreinsun 

á milli eldishópa og góðum smitvörnum. Einnig er mikilvægt að hafa góðan húsakost sem 

heldur öllum utanaðkomandi meinvöldum frá. Þar sem að innlyksa lifrarbólga kemur yfirleitt í 

kjölfar smitandi sjúkdóms í búrsu er mikilvægt að halda honum í skefjum til þess að bjóða ekki 

innlyksa lifrarbólgu í heimsókn (Hess, 2020). Innlyksa lifrarbólga er ekki á lista yfir 

tilkynningaskylda sjúkdóma, sjá viðauka 1, en það er illmögulegt að vera með tæmandi lista 

yfir alla sjúkdóma sem geta komið upp í alifuglum (B. Brugger, munnleg heimild, 2020). 

 

1.2.8 IBD – Smitandi sjúkdómur í búrsu 

Smitandi sjúkdómur í búrsu (e. 

infectious bursal disease - IBD) er 

smitandi veirusjúkdómur sem veldur 

ónæmisbælingu í sýktum fuglum. 

Fyrstu tilfelli sjúkdómsins voru 

uppgötvuð árið 1962 í 

Bandaríkjunum, nánar tiltekið á 

Gumboro-svæðinu í Delaware. Þar 

sem veiran var fyrst uppgötvuð á því 

svæði hefur veikin verið kölluð 

Gumboroveiki í daglegu tali 

(Eterradossi og Saif, 2020). Veikin 

barst hratt um Bandaríkin og á árunum 1962–1971 barst veikin til Evrópu og milli 1966–1974 

barst hún um Mið-Austurlöndin, Suður- og Vestur Afríku, Indland og hluta Ástralíu (Van den 

Berg, Eterradossi, Toquin og Meulemans, 2000). 

Mynd 8 - Sýnir hvar búrsa er staðsett í fugli, en hún er staðsett fyrir 
innan gotrauf fuglsins. 
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Ísland hefur verið laust við IBD hingað til, en sýni úr reglubundnu eftirliti með stofnfuglum 

holdakjúklinga og varphæna í einangrun vegna hinna ýmsu hænsnasjúkdóma hafa alltaf komið 

út neikvæð gagnvart sjúkdómnum (Brugger, 2019). Samkvæmt lögum 25/1993, um 

dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim flokkast smitandi sjúkdómur í búrsu sem B-sjúkdómur 

(Reglugerð um tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma nr. 52/2014.  

Veikin lýsir sér sem eyðing á líffærum ónæmiskerfis, sérstaklega á búrsu (e. bursa Fabricius), 

sem er líffæri innan við gotrauf fugla (Mynd 8). Í búrsu þroskast B-frumur en skotmark 

veirunnar eru óþroskaðar B-frumur (Van den Berg et al., 2000). Ónæmiskerfið byggist upp á 

frumum sem allar hafa sitt verkefni.  

B-frumur þroskast í búrsu í fuglum en í beinmerg hjá spendýrum. Þær framleiða mótefni sem 

festast við sýkil og hlutleysa (e. neutralize) hann. T-frumur þroskast í hóstakirtli fugla og gegna 

hlutverki við eyðingu sýkla. Þær verða að minnisfrumum sem læra á sýkilinn svo að hann geti 

ekki valdið veikindum aftur. Þegar sýkill sem áður hefur komist í tæri við ónæmiskerfið lætur 

sjá sig, muna minnisfrumurnar eftir honum og láta B-frumurnar vita sem eiga til mótefni gegn 

þessum ákveðna sýkli. Með þessu móti verður engin sýking eða veikindi. B-frumur eru hluti af 

vessabundnu ónæmi, þar sem mótefnin sem B-frumur framleiða eru í blóðvökvanum (Kaiser 

og Balic, 2015). 

 

1.2.8.1 Útlit veirunnar og sermisgerðir 

IBD-veiran er meðlimur Birnaviridae 

fjölskyldunnar, sem hafa þann eiginleika að 

hafa tvíliða-og tvíþátta RNA genamengi 

(Eterradossi og Saif, 2020). Veiran er eingild 

(e. single-shelled), óhjúpuð (e. non-

enveloped) veiruögn (e. virion) með 

tvítugflötungssamhverfu (e. icosahedral 

symmetry) og mælist á milli 55-65 nm í 

þvermál (Mynd 9) Veiran samanstendur af 

fimm veirupróteinum, VP1, VP2, VP3, VP4 

og VP5 og eru VP1, 2 og 3 byggingapróteinin 

(Eterradossi og Saif, 2020). 

Hænsn eru einu dýrin sem er vitað til þess að 

myndi klínískan sjúkdóm með áberandi mein 

Mynd 9 – Efsta: Mynd af IBD-veiru tekin með rafeindasmásjá. 
Niðri vinstra megin: þrívíddarmódel af IBD-veiru. Niðri hægra 
megin: Myndræn útgáfa af dæmigerðri IBD-veiru. 
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eftir að hafa komist í snertingu við IBD-veiru en hænsn og kalkúnar eru náttúrulegir hýslar 

veirunnar (Eterradossi og Saif, 2020). 

Tvær sermisgerðir IBD-veiru eru þekktar og nefnast sermisgerð 1 og 2. Sermisgerðir (e. 

serotype) eru mismunandi hópar innan örverutegunda sem hafa svipaða eiginleika.  

Sermisgerð 2 hefur fundist í nokkrum tegundum fugla, en enginn sjúkdómur hefur komið upp 

af völdum IBD-veiru sem tilheyrir sermisgerð 2 svo vitað sé (Jackwood, Sommer-Wagner, 

Crossley, Stoute, Woolcock og Charlton, 2011). 

Sermisgerð 1 er sú gerð veirunnar sem ber að varast, en fjölbreyttar sýklagerðir (e. pathotype) 

af sermisgerð 1 eru til staðar í náttúrunni (Jackwood et al., 2011).  

Stofnar IBD-veiru flokkast eftir meinvirkni þeirra, það er hvort þeir valdi sjúkdómi og hversu 

alvarlegum einkennum þeir valda. Flokkarnir eru klassískur veirustofn (cIBDV eða IBDV) og 

meinvirkur veirustofn (vvIBDV) (Eterradossi og Saif, 2020). 

Klassíska gerðin hefur verið þekkt síðan 1962. Sýktir fuglar eru yfirleitt einkennalausir en 

veikindi koma fram eftir að móðurmótefni minnka. Meinvirkur veirustofn IBD einkennist af 

bráðum, framsæknum, klínískum sjúkdómi (e. acute progressive clinical disease) sem endar 

með hárri dánartíðni í sýktum fuglahópum (Van den Berg et al., 2000). Þessi stofn veirunnar 

hefur verið þekktur síðan 1980, kom fyrst upp í Evrópu og hefur síðan þá dreifst um allan heimi 

(Jackwood et al., 2011).  

Klassíska gerð veirunnar veldur um það bil 10–50% dánartíðni með dæmigerðum klínískum 

einkennum og vefjaskemmdum á meðan meinvirka gerðin veldur um það bil 50–100% 

dánartíðni með dæmigerðum klínískum einkennum og vefjaskemmdum.  

Fyrstu tilfellin sem koma upp á fuglabúum koma yfirleitt verst út en næstu tilfelli sem koma á 

eftir í nýjum hópum eru ekki eins alvarleg og jafnvel ekki tekið eftir þeim. (Eterradossi og Saif, 

2020). 

 

1.2.8.2 Smitleiðir og sóttnæmi 

Berist veiran í fuglahúsin er mjög erfitt að losna við hana aftur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

smit geti komið upp í nýjum fuglahópum í allt að 54 til 122 daga eftir að smitaðir fuglar hafa 

verið fjarlægðir úr húsunum. Vatnstrog, fóðurlínur og gamall skítur sem tekinn hefur verið úr 

sýktum húsum geta verið smitandi í allt að 52 daga (Eterradossi og Saif, 2020). 

Veiran er mjög stöðug og hefur meðal annars þol gegn eter og klóróformi. Einnig þolir hún lágt 

sýrustig (pH 2) en verður óvirk við pH 12 (Eterradossi og Saif, 2020). 

Veiran er mjög harðger og er það ein ástæða þess hve langlíf hún er í fuglahúsum þrátt fyrir 

nákvæm þrif og sótthreinsun (Eterradossi og Saif, 2020). 
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Aðeins lárétt smit eru þekkt, þar sem heilbrigður fugl veikist í gegnum munn eða öndunarfæri 

frá öðrum veikum fugli eða sýktu umhverfi, en veikin berst ekki frá hænu til unga í gegnum 

eggjarauðu (lóðrétt smit). Sýktur fugl skilar veirunni út með skít aðeins 48 tímum eftir smit 

(Van den Berg et al., 2000) en meðgöngutími veirunnar er stuttur og klínísk einkenni 

sjúkdómsins sjást eftir aðeins tvo til þrjá daga (Eterradossi og Saif, 2020). 

Ekki er þekkt að smit berist með neyslu á fuglakjöti, þó að það sé fræðilegur möguleiki á því. 

Engar vísbendingar benda þó til þess að IBD-veira smiti menn (Eterradossi og Saif, 2020). 

 

1.2.8.3 Klínísk einkenni 

IBD er bráðsmitandi og herjar helst á 

fugla sem eru þriggja til sex vikna 

gamlir. Þá hafa móðurmótefni dvínað 

og óþroskaðar B-frumur í búrsu 

allsráðandi. Þeir fuglar sem sýkjast 

yngri en þriggja vikna gamlir eru 

yfirleitt einkennalausir (Jackwood, 

2019). 

Það helsta sem einkennir IBD er 

mikill dauði í fuglahópnum sem síðan fer minnkandi eftir fimm til sjö daga (Van den Berg et 

al., 2000). Þau klínísku einkenni sem fylgja IBD eru þau að fuglar sem veikjast þorna upp og 

eru með dökklitaða bletti á bringuvöðvum. Oft eru blæðingar í læra- og bringuvöðvum 

(Eterradossi og Saif, 2020). Í verstu tilfellum veikinnar eru fuglarnir þreyttir eða örmagna, þjást 

af vessaþurrð, hafa vatnsblandinn niðurgang og eru með ýfðar fjaðrir (Van den Berg et al., 

2000). 

Helsta líffærið sem veiran ræðst á er búrsa (e. bursa fabricius). Á þriðja degi eftir smit byrjar 

búrsan að stækka og þyngjast vegna bjúgs og blóðsóknar (e. hyperemia) og strax á fjórða degi 

eftir smit er búrsan orðinn tvöföld að stærð og þyngd (Mynd 10 – A). Eftir það fer búrsan að 

rýrna og á áttunda degi eftir smit er búrsan orðin aðeins þriðjungur af þyngd og stærð heilbrigðar 

búrsu (Mynd 10 – C). Miklar blæðingar og vefjadrep (Mynd 10 – B) geta komið fram í sýktri 

búrsu og þegar sýkingin er alvarleg getur farið að sjást blóð í skít frá veikum fuglum 

(Eterradossi og Saif, 2020). 

Vert er þó að athuga að einkenni Newcastle veiki eru svipuð og IBD en með krufningu á 

dauðum, sýktum fuglum má greina á búrsunni um hvorn sjúkdóminn er að ræða (Van den Berg 

et al., 2000). Þar sem eitt af einkennum IBD er ónæmisbæling, eru fuglar sem sýktir eru af 

Mynd 10 - Breytingar sem verða á sýktri búrsu.  

A B C 
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veirunni móttækilegri fyrir öðrum sjúkdómum. Til dæmis má nefna innlyksa lifrarbólgu (e. 

inclusion body hepatitis), hænsnalömun (e. Marek‘s disease ), hníslasótt (e. coccidiosis), 

smitandi berkjubólgu (e. infectious bronchitis) og smitandi kverka-og barkabólgu (e. infectious 

laryngotracheitis) (Eterradossi og Saif, 2020). 

 

1.2.8.4 Baráttan við IBD 

Bólusetning fugla er helsta aðferðin sem notuð er til að koma í veg fyrir útbreiðslu IBD-veiru í 

fuglum. Þegar velja á bóluefni er yfirleitt valið á milli þriggja eftirfarandi leiða: með lifandi 

bóluefni, óvirkjuðu bóluefni eða genaferjuðu bóluefni (e. vectored vaccine). Þegar kemur að 

því að velja bóluefni þarf að skoða mótefnavaka snið (e. antigenic profile) veirunnar sem finnst 

á vettvangi. Greiningarprófun á genaröð veirustofns sem finnst á búinu getur verið notuð til 

þess að velja rétt bólusetningarferli (Jackwood, 2019). Einnig þarf að taka tillit til 

móðurmótefna, sem eru til staðar í öllum ungum við klak og til þriggja vikna aldurs (Eterradossi 

og Saif, 2020). 

Mikilvægt er þó að muna að engin bólusetning kemur til með að gera gagn ef fyllsta hreinlætis 

er ekki gætt á búum. Þrif skulu fara fram á milli fuglahópa og húsin hvíld á milli. Sótthreinsa 

skal allt húsið og passa að allar fóðurlínur og vatnsílát séu vel þrifin og sótthreinsuð (Van den 

Berg et al., 2000). 

 

1.2.8.5 Ónæmiskerfi fugla með tilliti til mótefna 

Aðfengið ónæmi 

Svokölluð aðfengin mótefni sem koma frá hænu geta varið unga gegn IBD-veiru snemma á 

lífsleiðinni (Eterradossi og Saif, 2020). 

Aðfengið ónæmi er frá náttúrunnar hendi, sem kemur frá móður til afkvæmis og eru einnig 

kölluð móðurmótefni. Hjá spendýrum flytjast þessi mótefni frá móður til afkvæmis með 

broddmjólk en í fuglum flytjast þau frá hænu í unga í gegnum eggjarauðu (Slifka og Amanna, 

e.d.). Mótefni frá móður verja venjulega unga í 1-3 vikur (Eterradossi og Saif, 2020). 

Þegar hæna hefur verið sprautuð með bóluefnum gegn IBD-veiru hefur ónæmiskerfi hennar 

lært á IBD-veiru og getur flutt þetta lærða ónæmi til unga sinna (Eterradossi og Saif, 2020). 

Truflanir af völdum móðurmótefna er vandamál þegar bólusetja á unga fugla því þau geta gert 

bóluefnin óvirk. Vegna þessa er valið um hvernig og hvenær er best að bólusetja fuglana 

flóknara en sýnist í fyrstu (Bublot, Pritchard, Le Gros og Goutebroze, 2007).  
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Aðlagað ónæmi 

Þegar ónæmiskerfi fugla kemst í snertingu við meinvald fer það af stað í að framleiða mótefni 

gegn þessum ákveðna meinvaldi. Með því að læra á þennan meinvald er ónæmiskerfið komið 

með virkt ónæmi gegn veikindunum. Með því að bólusetja fuglana með til dæmis veikari gerð 

veirunnar, fer ónæmiskerfið af stað í að framleiða mótefni gegn veirunni. Það veldur því að 

þegar fuglinn kemst í snertingu við veiruna á vettvangi þá er ónæmiskerfið búið að læra á 

veiruna og kann því að losa sig við hana (Schijns, Van de Zande, Lupiani og Reddy, 2013). 

 

Mæling móðurmótefna 

Helmingunartími móðurmótefna gegn IBD-veiru er á milli 3-5 dagar, það er að segja sá tími 

sem líður þangað til þéttni móðurmótefna í blóðinu hafa minnkað um helming. Með því að vita 

títer hlutleysandi mótefna (e. neutralizing antibody) í afkvæmum, þá er hægt að spá fyrir um 

hvenær ungar eru móttækilegastir fyrir bóluefni (Eterradossi og Saif, 2020). Hlutleysandi 

mótefni eru þau mótefni sem bindast við veiru og hlutleysa hana, eða með öðrum orðum drepa 

hana. Hlutleysandi mótefni er hluti af vessabundnu ónæmi sem er partur af aðlagaða 

ónæmiskerfinu (Schijns et al., 2013). 

 

Títer mótefna er mælikvarði á styrk mótefna í blóði, ákvarðaður með raðþynningu. Títer er 

mælt þar sem að lausn annars efnis með þekktum styrk er bætt í þar til jafngildispunkti hvarfsins 

er náð milli efnanna. Mótefni gegn IBD-veiru í fuglunum geta verið mæld með prófun á veiru-

hlutleysingu (VN) eða ELISAprófi (Prandini, Bublot, Le Gros, Dancer, Pizzoni og 

Lamichhane, 2008).  

VN próf nemurmótefni sem geta hlutleyst veirusýkingu. Veiruhlutleysing er sérhæfð gerð 

ónæmisprófs, því það nemur ekki öll ónæmisvaka – mótefna viðbrögð. Það nemur aðeins 

mótefni sem stöðva veirueftirmyndun (Payne, 2018). VN próf er eina prófið sem getur fundið 

muninn á hvaða IBD-veirustofnum mótefnin tilheyra, hvort þau eru sermisgerð 1 eða 2 

(Prandini et al., 2008). 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) er próf sem er notað til að greina mótefni eða 

ónæmisvaka í blóðvatni (sermi). Hægt er að sjá samskipti mótefna við sammerktan 

ónæmissvaka ef að mótefnið er „merkt“. Merkið getur verið ensím sem klýfur hvarfefni sem 

breytir um lit þegar það er klofið. Notast er við ensím frá til dæmis alkalískum fosfatasa sem 

hægt er að efnatengja við mótefni til þess að aðstoða við að nema ónæmissamstæðu. ELISA 

getur bæði numið ónæmisvaka, veiru, eða mótefni hjá mögulega sýktum fugli (Payne, 2018). 



14 

 

ELISA próf eru algengust, því þau eru hagstæð, einföld, hraðvirk og auðvelt er að nota þau í 

prófun á stórum hópum (Prandini et al., 2008). 

Deventer formúlan er afar gagnleg til þess að spá fyrir hvenær er besti tími til þess að bólusetja 

ákveðna fuglahópa. Notast er við magn og helmingunartíma móðurmótefna, aldur fugla við 

prófun, genabakgrunn kjúklinganna og IBD bólusetningarstofn (Prandini et al., 2008). Deventer 

formúlan byggir á mælingum móðurmótefna með VN prófi en einnig má nota ELISApróf svo 

lengi sem að góð fylgni er á milli helmingunartíma sem mælist með ELISA annars vegar og 

VN hins vegar (de Wiit, e.d.). 

Sjá viðauka 2. 

 

1.2.8.6 Bóluefni 

Þrjár gerðir bóluefna eru vinsælastar í baráttunni við IBD. Þau eru lifandi bóluefni, óvirkjað 

bóluefni og genaferjað bóluefni. 

Lifandi bóluefni eru búin til úr veirustofnum sem hafa verið deyfðir, það er að segja búnir að 

glata smitnæmi sínu vegna áhrifa hita, efnasambands eða annars. Með því að deyfa stofnana í 

nokkrum stigum, valda þeir mismiklum vefjaskemmdum á búrsu sem flokkar þá sem mildan 

stofn (e. mild), millistofn (e. intermediate) og heitan stofn (e. hot). 

 

Heitur stofn veldur sömu vefjaskemmdum í búrsu hjá fuglum og veiran sjálf. Eini 

munurinn er að heitur stofn bóluefna dregur fuglinn ekki til dauða (Van den Berg et al., 

2000). Ákveðnir heitir stofnar geta unnið gegn móðurmótefnum fuglsins, en geta valdið 

það miklum skaða á búrsu að það leiðir til ónæmisbælingar í fuglinum. Þau bóluefni eru 

ekki æskileg fyrir unga sem eru yngri en 10 daga (Prandini et al., 2008). Þar sem 

meinvirkur stofn IBD-veiru (vvIBDV) kemur upp er æskilegast að nota heitan stofn 

bóluefnisins (Jackwood, 2019). 

 

Mildur stofn er notaður aðallega sem bóluefni fyrir stofnfuglahópa (e. breeder flock). 

Mildur stofn er mjög viðkvæmur fyrir truflunum frá móðurmótefnum og er gefin þegar 

þessi mótefni eru horfin, það er að segja þegar fuglarnir eru 4-8 vikna gamlir (Van den 

Berg et al., 2000). 

 

Millistofn er notaður sem bóluefni fyrir eldishópa (e. broiler). Þrátt fyrir að vera einnig 

viðkvæmur fyrir hlutleysingu frá aðfengnum mótefnum má nota þessi bóluefni fyrir 

dagsgamla unga sem eiga hættu á því að vera ekki með næg mótefni frá móður. Á þeim 
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búum sem mikil hætta er á að IBD-veiran geti skotið upp kollinum eru fuglarnir 

bólusettir tvisvar yfir eldisdagana. Aldur fuglanna við bólusetningu fer eftir títer 

móðurmótefna sem eru til staðar þegar ungarnir klekjast út. Bóluefnin eru yfirleitt sett í 

vatnið hjá fuglunum eða spreyjað yfir hópinn (Van den Berg et al., 2000). 

 

Óvirkjuð bóluefni eru aðallega notuð til að framleiða háan og jafnari mótefnatíter í hænum, sem 

hafa verið bólusettar með lifandi bóluefni, áður en þær verpa eggjum. Með bólusetningu lengist 

ónæmi unga þessara hæna í allt að 4-5 vikur (Van den Berg et al., 2000). 

Þessi bóluefni eru búin til með því að taka frumur úr sýktum búrsuvef og brjóta þær niður 

þannig að frumulíffæri og umfrymi frumnanna losna frá þeim. Þegar búið er að brjóta sýktu 

frumurnar niður eru þær síðan óvirkjaðar með formaldehýði og sett fram sem fleyti (e. oil 

emulsion), það er að segja blanda tveggja vökva þar sem annar vökvinn leysist ekki í hinum 

heldur myndar örsvif. (Van den Berg et al., 2000). 

Einnig eru til óvirkjuð bóluefni (oil-adjuvanted vaccines) þar sem óvirkir stofnar veiru eru settir 

í hjálparefni (e. adjuvant). Hjálparefnin geta örvað ónæmissvar gegn veiru með því að fá 

ónæmiskerfið til að framleiða meira mótefni og með því þarf minna af mótefnavaka í hvern 

skammt. (Eterradossi og Saif, 2020). 

Þeir fuglar sem yfirleitt eru sprautaðir með óvirkjuðu bóluefni eru fuglar sem hafa áður verið 

bólusettir með lifandi bóluefni eða stofnfuglar sem á að nota sem varphænur fyrir útungun 

eldishópa (Eterradossi og Saif, 2020). 

HVT – IBD genaferjað bóluefni (e. vectored vaccine) gegn IBD, þar sem að herpesveira 

kalkúna er notuð sem genaferja, var þróað árið 2006. Herpesveira hefur verið notuð sem breytt 

lifandi bóluefni gegn Mareks sjúkdómnum síðan á sjöunda áratug síðustu aldar og er þekkt fyrir 

að vera öruggt og hart af sér gegn truflunum frá móðurmótefnum, sem er ástæðan fyrir því af 

hverju það hefur verið þróað sem genaferja fyrir IBD (Bublot et al., 2007).  

Genaferjunartækni á við þegar notast er við lífveru – „genaferjan“ – til að senda virkan hlut 

bóluefnis í fuglinn. Genaferjan er yfirleitt hættulaus veira eða baktería, breytt til þess að bera 

aðeins bút af ákveðnum sjúkdómsmeinvaldi, sem þá örvar ónæmiskerfið í fuglinum án þess 

nokkurn tímann að útsetja (e. expose) hann fyrir öllum meinvaldinum (Boehringer Ingelheim, 

e.d.). Tekin var herpesveira kalkúna (HVT) og henni endurraðað þannig að hægt var að setja 

IBD-veirupróteinið VP2 inn í HVT genamengið og úr varð bóluefnið vHVT13 (Le Gros, 

Dancer, Giacomini, Pizzoni, Bublot, Graziani og Prandini, 2009). Með því að nota genaferjað 

bóluefni fjarlægir það þann vanda að velja á milli öryggis og virkni við bólusetningar gegn 

IBD-veiru. Bóluefnið vHVT13 veldur ekki marktækum skemmdum á búrsu og truflar ekki 
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virkni annarra bóluefna (Bublot et al., 2007). Genaferjaða bóluefnið vHVT13 VAXXITEK 

HVT + IBD er skráð vörumerki Merial, frá Bandaríkjunum (Le Gros et al., 2009).  

Bóluefnið er gefið einu sinni, í útungungarstöð, annað hvort í egginu eða sprautað undir húð á 

dagsgömlum ungum, þar sem móðurmótefni eru í hámarki, sem gerir það óþarft að gefa fuglum 

bóluefni í gegnum fæðu eða vatn (Bublot et al., 2007). 

 

1.3 Almennt um alifuglaeldi á Íslandi 

Alifuglinn virðist hafa fylgt Íslendingum frá örófi alda og heimildir, meðal annars Flóamanna 

saga sem gerist á árunum 870-1020, benda til þess að hann hafi borist hingað til lands með 

landnámsmönnum. Fuglarnir voru þá aldir upp til þess að auka fjölbreytni í fæðu fólksins, 

með því að borða egg og alifuglakjöt. Talið er að alifuglar hafi verið á flestum stórbýlum á 

landinu, bæði hænsn og heimaaldar gæsir. Hænsn voru öðruvísi en gengur og gerist í dag, en 

á tímum landnemanna voru hæsnin smágerð, dökk á lit og harðgerð. Þegar veðurfar fór 

kólnandi á norðurhveli jarðar fóru æ færri bæir að halda alifugla þar sem erfiðara varð að 

rækta korn til þess að fóðra fuglana. Í móðuharðindunum 1783–1784 fór svo að íslenski 

hænsnastofninn þurrkaðist næstum út. Einn og einn bær hafði þó náð að halda nokkrum 

hænum og þannig bjargað íslenska hænsnastofninum. Með aukinni þéttbýlismyndun á 19. öld 

fóru Íslendingar í auknum mæli að ala hænsn og egg fóru að verða ómissandi í fæðuvali 

landsmanna. Smátt og smátt jókst áhugi á alifuglarækt og frá aldamótum 1900 til 1930 fór 

fjöldi hæsna á landinu úr 5.000 fuglum í tæplega 45.000. Mest voru þetta fuglar sem ætlaðir 

voru til eggjaframleiðslu og áhugi Íslendinga á alifuglakjöti ennþá lítill sem enginn. Það var 

ekki fyrr en í kringum 1960 sem farið var að rækta holdakjúklinga í einhverjum mæli og 

kjúklingur þá farinn að verða eftirsóttari matur hjá Íslendingum. Fluttir voru inn svokallaðir 

Plymouth Rock holdakjúklingar sem þóttu lystilegri til átu en varphænurnar, svokallaður 

Hvítur Ítali, sem voru frekar mjóar og langar og ekki mikið hold á lærum og bringum (Friðrik 

G. Olgeirsson, 2003).  

Í lok 20. aldar greindist alifuglarækt í tvennt, annars vegar hænur til eggjaframleiðslu og hins 

vegar holdakjúklingar til kjötframleiðslu (Friðrik G. Olgeirsson, 2003). 

Neysla landsmanna á alifuglakjöti hefur farið ört vaxandi frá 1968 og er í dag vinsælasta 

kjötið á diskum landsmanna (Hörður Kristjánsson, 2018). Framleiðsla á alifuglakjöti hefur 

farið stigvaxandi á aðeins örfáum árum. Frá 1983 hefur framleiðslan aukist um 8.000 tonn 

(Mynd 11). 
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Mynd 11 - Kjötframleiðsla eftir tegundum í tonnum á árunum 1983-2019. Hér sést greinilega hve hröð aukning í framleiðslu 
á alifuglakjöti hefur verið frá 1983, en hún nemur rúmlega 8.000 tonnum. 

Ísland hefur einstaka sjúkdómsstöðu í húsdýrum. Landfræðileg einangrun landsins er aðal 

ástæða þess að húsdýr hér á landi eru að mestu laus við mörg þeirra smitefna sem eru landlæg 

í húsdýrum erlendis. Þar er alifuglaræktin engin undantekning (Vilhjálmur Svansson, e.d.). 

Eins og gefur að skilja með aukinni framleiðslu á alifuglakjöti og auknum fjölda fugla, komu 

þó fram ýmsir sjúkdómar í fuglastofnunum sem Íslendingar höfðu ekki þurft að glíma við áður 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2003). 

Fyrst komu kjúklingasótt (e. pullorum disease – Salmonella pullorum) og hníslasótt 

(Coccidiosis – Eimeria spp.). Síðar komu með holdakjúkling aðrar gerðir Salmonellu (S. 

Enteritidis og S. Typhimurium) og kampýlóbakter, en vandamálið við smit frá þeim 

bakteríum var að þær gátu borist í menn með neyslu á sýktu kjöti (Friðrik G. Olgeirsson, 

2003). 

Á áttunda áratug síðustu aldar var allt heilbrigðiseftirlit í kjúklingaeldi og sláturhúsum aukið 

til þess að sporna við Salmonellu og kampýlóbakter og sérstakur dýralæknir alifuglasjúkdóma 

var ráðinn árið 1993. Kom það í kjölfar niðurstöðu nefndar á vegum heilbrigðiseftirlitsins og 

landbúnaðarráðuneytis, eftir að salmonellusýkingar komu upp hjá neytendum sem höfðu 

borðað sýkt kjöt. Endaði það með því að samin var reglugerð um alifuglarækt og ráðstafanir 

gegn sjúkdómum sem geta komið upp í kjúklingaeldi. Sú reglugerð var gefin út árið 1990 og 

endurbætt árið 1995. Þessi reglugerð hefur verið betrumbætt enn frekar og með nýrri 

reglugerð um velferð alifugla, nr. 135/2015, samþykkt í janúar árið 2015. Einnig var eftirlit 
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með fóðri stóraukið og fækkaði tilfellum Salmonellu og kampýlóbakter í kjölfarið (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2003).  

Íslenskir framleiðendur hafa náð það góðum árangri í baráttunni við kampýlóbakter að það 

hefur vakið athygli í kjúklingaeldi erlendis. Mjög strangar reglur gilda hér á landi ef upp 

kemur Salmonella í fuglahópi. Þá má ekki senda hópinn í slátrun, heldur verður að farga 

hópnum á búinu óháð sermisgerð Salmonellu bakteríunnar (Matvælastofnun, 2018, 2. maí). 

Þegar upp kom hænsnalömun í íslenska stofninum, sammæltust menn um að kominn væri 

tími á að setja upp einangrunarstöð hér á landi og var hún byggð upp árið 1986 á Hvanneyri í 

Borgarfirði en var þó einungis fyrir varphænustofninn (Friðrik G. Olgeirsson, 2003). 

Árið 1991 stofnuðu holdakjúklingaframleiðendur og eggjaframleiðendur saman fyrirtæki sem 

sæi um rekstur einangrunarstöðvarinnar og var það gert með það að leiðarljósi að gera 

hænsnastofninn betri og ræktunina hagkvæmari. Í kjölfarið voru fluttir inn nýir fuglastofnar 

og fuglar bólusettir fyrir hænsnalömun og fleiri kvillum (Friðrik G. Olgeirsson, 2003). Sá 

hænsnastofn sem notaður er í dag við ræktun holdakjúklinga er Ross 308 og stofnarnir 

Lohmann LSL og Lohmann LB eru notaðir sem varphænustofnar (Matvælastofnun, e.d.). 

Alifuglaræktin byggir á stöðugum innflutningi á frjóvguðum eggjum, sem fara í gegnum 

einangrunarstöðina á Hvanneyri og alifuglabúin hérlendis viðhafa strangar smitvarnir og 

umgengnisreglur (Vilhjálmur Svansson, e.d.). 

Ræktunin sem slík, kynbætur og fleira, á þessum hænsnastofnum fer fram erlendis, en 

ræktendur þessara stofna sjá um að betrumbæta stofna sína. Hérlendis er aðeins um framleiðslu 

að ræða, með þessum stofnum, á bæði kjöti og eggjum til manneldis (Weeks, 2004). 

 

1.4 Markmið  

Markmið þessarar ritgerðar er að fara yfir eldi holdakjúklinga hér á landi með áherslu á 

sjúkdóma sem herjað hafa á greinina. Þá verður farið sérstaklega yfir alvarlegan sjúkdóm sem 

kom upp í kjúklingaeldi hér á landi sumarið 2019.  

Einnig er farið yfir aðgerðir viðbragðsaðila þegar sjúkdómurinn kom upp á kjúklingabúi á 

Suðurlandi og hvort að aðgerðirnar höfðu jákvæða niðurstöðu.  

Vegna þess hve alvarlegar afleiðingar sjúkdómurinn hefur haft á hænsnabúum erlendis þá er 

lykilatriði fyrir fuglabændur hérlendis að vel takist til við að útrýma veirunni þannig að hún 

verði ekki landlæg. 
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2. Smitandi sjúkdómur í búrsu á Íslandi 

Þann 23. ágúst 2019 tilkynnti Matvælastofnun tilfelli á tveimur sjúkdómum í kjúklingum á 

Jarlsstöðum í Landsveit sem ekki höfðu áður valdið vandræðum í kjúklingaeldi hér á landi. Um 

var að ræða veirusjúkdóma; smitandi sjúkdóm í búrsu (e. infectious bursal disease - IBD) og 

innlyksa lifrarbólgu (e. inclusion body hepatitis - IBH) (Matvælastofnun, 2019, 6. nóvember). 

Smitandi sjúkdómur í búrsu (IBD) er landlægur sjúkdómur í flestum löndum og veldur miklu 

fjárhagslegu tjóni á flestum eldisbúum erlendis. Það er því mikið í húfi fyrir íslenska kjúklinga- 

og eggjaframleiðendur að veikin dreifist ekki hér á landi (Matvælastofnun, 2019, 6. nóvember). 

 

2.1 Jarlsstaðir  

Jarlsstaðir eru staðsettir í Rangárþingi ytra, í gömlu Landssveit nánar tiltekið. Eldishúsin eru 

tvö, um 1.700 fermetrar hvort um sig og hvoru húsi er skipt upp í tvö eldispláss. Pláss er fyrir 

að minnsta kosti 11.500 unga að meðaltali í hverju eldisrými (Bændablaðið, 2015). 

 

2.2 Upphaf smits á Íslandi 

Í lok júlí 2019 voru aukin dauðsföll farin að gera vart við sig á 

Jarlsstöðum í Landssveit. Umsjónarmenn búsins álitu að 

eitthvað væri að sem ekki tókst að tengja við neinn þátt innnan 

fyrirtækisins, hvorki við útungun né hjá stofnfuglum. Sent var 

eftir dýralækni sem áleit að óvenjulegur sjúkdómur væri 

kominn upp á búinu. Aukin dagleg dauðsföll í eldishópi 3, sem 

var 23 daga gamall, var 0,5-0,6% á dag, en það var aukning sem nam um það bil 60 fuglum á 

dag (Tafla 2). Þremur dögum síðar fór dánartíðni að aukast í eldishópi 4, sem var þá orðin 23 

daga gamall. Eldishópar 1 og 2 voru þá 9 og 1 dags gamlir og þegar þeir hópar urðu 14 daga 

gamlir jókst dánartíðni umtalsvert. Dagleg dauðsföll í öllum eldishópum voru yfir 3%, sem 

nemur um það bil 300 dauðum fuglum á dag. Var því augljóst að eitthvað mikið var að. 

Dánartíðni úr húsunum var í lokin orðin 12-40%, en yngsti hópurinn fór verst út úr þessum 

hremmingum, með allt að 4.900 dauðum fuglum (Brugger, 2019) 

Í heilbrigðum fuglahóp er eðlileg dánartíðni 0,1% að meðaltali á dag og ekki meira en 3,1% í 

heildina yfir eldistímann (Sunneva Eiðsdóttir, munnleg heimild, 2020). Með þessar tölur að 

leiðarljósi var augljóst að málið var grafalvarlegt á Jarlsstöðum. 

Tafla 2 - Fjöldi fugla í eldi þegar IBD 
kom í húsin. 

Hús Fjöldi fugla í eldi  

3 11.050 

4 11.400 

1 12.000 

2 12.400 
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Samkvæmt lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim er dýraumsjónarmönnum skylt að 

láta vita ef grunur liggur á að eitthvað alvarlegt sé að. Ef dýralæknir fær grun um að um 

tilkynningarskyldan sjúkdóm sé að ræða, sjá viðauka 1, skal dýralæknir láta Matvælastofnun 

tafarlaust vita (Matvælastofnun, 2020, 3. febrúar). 

Við það fór verkferill Matvælastofnunar um viðbrögð við alvarlegum dýrasjúkdómum í gang 

(Mynd 12). 

 

 

Mynd 12 - Verkferill MAST til að tryggja markviss vinnubrögð þegar alvarlegur sjúkdómur kemur upp í dýrum. 
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2.3 Staðfesting 

Teknir voru ungar til krufningar til að finna út hvað amaði að þeim. Við fyrstu sýn benti allt til 

þess að innlyksa lifrabólga (e. inclusion body hepatitis, IBH) væri það sem hrjáði fuglana (B. 

Brugger, munnleg heimild, 2020). 

Við krufningu sáust stórsæjar breytingar í lifur og með vefjaskoðun í smásjá sáust 

kjarnainnlyksur sem er eitt af einkennum innlyksa lifrarbólgu og komu þær niðurstöður þann 

23. júlí 2019 (Brugger, 2019). Ekki tókst þó að greina veiruna sem veldur innlyksa lifrarbólgu 

og það er erfitt að greina sjúkdóminn með mótefnamælingum, en sjúkdómurinn greinist yfirleitt 

eftir stórsæjum og smásæjum breytingum við krufningu. Fyrstu viðbrögð Matvælastofnunar 

samkvæmt viðbragðsáætlun voru að bregðast við innlyksa lifrabólgu (B. Brugger, munnleg 

heimild, 2020). Innlyksa lifrarbólga er ekki á lista yfir tilkynningaskylda sjúkdóma, sjá viðauka 

1, en viðbragðsáætlun Matvælastofnunar var samt sem áður virkjuð þar sem að um óþekktan 

sjúkdóm var að ræða (B. Brugger, munnleg heimild, 2020). 

Þekkt er erlendis að IBD-veiran sé undirliggjandi þegar kemur upp innlyksa lifrarbólga í 

hænsnum. Því voru blóðsýni, sem tekin voru úr kjúklingunum sem krufin voru í fyrstu, send í 

mótefnamælingar þann 14. ágúst 2019 (B. Brugger, munnleg heimild, 2020). Við krufningu 

sáust þó engar stórsæjar breytingar á búrsu en breytingar á henni sáust með vefjaskoðun í smásjá 

(Brugger, 2019). Niðurstöður mótefnamælinga bárust 20. ágúst 2019 og fundust mótefni gegn 

IBD í öllum 6 blóðsýnunum (B. Brugger, munnleg heimild, 2020). 

Einnig fór Matvælastofnun af stað með rannsókn á hvort að fleiri bú á vegum Reykjagarðs hf, 

sem Jarlsstaðir eru hluti af, væru með IBD. Öll sýni komu út neikvæð og ekki fundust náttúruleg 

mótefni gegn IBD sem benti til þess að smitið hafi ekki náð að breiðast út. 

Var búið síðan einangrað og síðasti eldishópurinn sendur í sláturhús síðustu vikuna í ágúst 2019 

(Brugger, 2019). 

Ekki var þó hægt að vera viss um að veiran væri ekki lengur til staðar á Jarlsstöðum, svo að 

Matvælastofnun lagði upp aðgerðaráætlun í fjórum skrefum til að útrýma veirunni 

(Matvælastofnun, 2019, 6. nóvember). 

 

2.4 Aðgerðir 

Verkferill er ákveðinn að hverju sinni af Matvælastofnunn með því að meta aðstæður. Í tilfelli 

Jarlsstaða voru sjúkdómarnir tveir, IBD og innlyksa lifrarbólga, aðeins smitandi fyrir alifugla 

og var það mikilvægur liður í mati á stöðunni (B. Brugger, munnleg heimild, 2020). 
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Niðurstaða Matvælastofnunar var eftirfarandi aðgerðaráætlun í fjórum skrefum: 

(Matvælastofnun, 2019, 6. nóvember). 

 

Þrif á húsum og sótthreinsun 

Hvíld á húsum 

Bólusetning fugla 

Eftirfylgni  

 

2.4.1 Sótthreinsun og hvíld 

Fyrsta skrefið var að þrífa húsin mjög nákvæmlega og sótthreinsa þau. Dýralæknar 

Matvælastofnunar mátu eftir aðstæðum hvað var hægt að þrífa í húsunum og hvað ekki. Öllu 

því sem ekki var talið að hægt væri að þrífa og sótthreinsa var hent sem sóttmenguðum úrgangi. 

Krafa var gerð um að nota sótthreinsiefni sem væri öruggt að hefði næga virkni á IBD-veiru og 

niðurstaðan var sú að notast var við efnið Virocid (B. Brugger, munnleg heimild, 2020). 

Virocid® er sterkt sótthreinsiefni byggt á fjórða stigs ammóníaki, glútaraldehýði og 

ísóprópanóli (Cid lines, e.d.). Þrifum og sótthreinsun var lokið 19. september 2019 

(Matvælastofnun, 2019, 6. nóvember). 

 

Næsta skref var að hvíla húsin, það er að segja að ekkert uppeldi færi fram í húsunum í ákveðinn 

tíma. Hvíldartími var ákveðinn með IBD-veiruna í huga, en hún er mjög lífsseig og var því 

ákveðið að hafa hvíldartímann ríflegan. Voru húsin hvíld í rúmlega 3 mánuði (B. Brugger, 

munnleg heimild, 2020). 

 

2.4.2 Bólusetning 

Þriðja skrefið var að setja einungis í húsin á Jarlsstöðum kjúklinga sem voru með mótefni gegn 

IBD-veirunni. Það var gert með því að bólusetja stofnfuglana og bólusetja alla ungana sjálfa. 

Ákveðið var að bólusetning fuglanna yrði þó aðeins tímabundin, eða þangað til að það væri 

fullvíst að veiran væri ekki lengur til staðar á Jarlsstöðum (Matvælastofnun, 2019, 6. 

nóvember). 

Bólusetningaráætlun var þannig sett upp að stofnfuglarnir yrðu bólusettir svo að þeir myndu 

flytja mótefni gegn IBD-veiru í unga sína og að ungarnir yrðu einnig bólusettir.  

Valið um tegund bóluefnis fyrir ungana stóð á milli lifandi bóluefnis eða genaferjað bóluefnis 

og lokaniðurstaðan var genaferjað bóluefni. 
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Aðal ástæða þess að lifandi bóluefni var ekki valið í þessu tilfelli var sú að með aðgerðum 

Matvælastofnunar var verið að reyna að útrýma sjúkdómnum hérlendis. Lifandi bóluefni 

innheldur lifandi stofn IBD-veirunnar, sem þýðir að bólusetningarveiran lifir áfram í 

umhverfinu alveg eins og smitandi veiran (B. Brugger, munnleg heimild, 2020). 

Stofnfuglahópurinn var bólusettur 22. nóvember 2019 og aftur 3. febrúar 2020. Notast var við 

bóluefnið Nobilis Gumboro inac og 0,5 ml skammtur sprautað í vöðva á hverjum fugli. 

Bóluefnið inniheldur IBD stofn D78 sem búið er að óvirkja og sett í fleyti (e. oil emulsion). 

(Kristbjörg Sara Thorarensen, munnleg heimild, 2020). 

 

Tafla 3 - Fjöldi sprautaðra unga og dagsetning klaks – þá voru þeir sprautaðir. 

Dagsetning 

klaks 

Hópur Fjöldi 

fugla 

10.jan 1a 10.230 

21.jan 2a 10.500 

31.jan 3a 10.810 

11.feb 4a 10.940 

21.feb 1b 10.940 

3.mar 2b 11.270 

13.mar 3b 9.910 

24.mar 4b 11.570 

3.apr 1c 10.500 

14.apr 2c 10.960 

24.apr 3c 9.520 

8.maí 4c 12.000 

 

Allir ungahópar voru bólusettir áður en þeir voru settir í 

eldishúsin á Jarlsstöðum. Nýjir hópar klöktust út á 10 daga 

fresti (Tafla 3). Bólusetning fór fram í útungunarstöð á eins 

dags gömlum ungum áður en þeir voru fluttir að Jarlsstöðum 

í eldi. Sýni voru tekin úr fyrsta hring eldishópa, en það þótti 

öruggara að halda áfram bólusetningum á hópum sem fóru 

síðar á meðan beðið var eftir niðurstöðum úr blóðsýnum. 

 

Notast var við genaferjað bóluefni; vHVT13 bóluefni 

VAXXITEK HVT + IBD, þar sem hver einasti eldisfugl var 

sprautaður undir húð með bóluefninu (B. Brugger, munnleg 

heimild, 2020). Mynd 13 – Ampúla með hreinu bóluefni. 
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Bóluefnið kemur í litlum ampúlum (Mynd 13) sem 

innihalda bóluefnaskammt fyrir 1.000 unga. Bóluefnið er 

geymt í fljótandi köfnunarefni (Mynd 14) og því þarf að 

þýða bóluefnið áður en það er notað. Bóluefni úr hverri 

ampúlu er sett í poka með leysi svo hægt sé að sprauta 

ungana með réttu magni bóluefnisins, 0,2 ml í hvern unga 

með leysinum. Einnig er bætt við bláu litarefni til þess að 

auðveldara sé að sjá hvort að tekist hafi vel til þegar unginn 

er sprautaður (Mynd 15).  

 

 

 

 

Bláa litarefnið er blátt gervilitarefni sem notað er meðal annars sem blár matarlitur í 

matvælaiðnaði (E133). Leysirinn er efnablanda sem inniheldur súkrósa, kasín vatnsrofsefni, 

fenólsúlfónþalínlausn 1% og sölt.  

Blanda þarf bóluefnið við rétt hitastig: litarefninu er sprautað í leysispokann, síðan er 

bóluefninu varlega bætt í leysirinn (Mynd 16). Blandan dugar í 1.000 skammta og það dregur 

úr virkni bóluefnis eftir klukkutíma. Því eru hröð og vönduð vinnubrögð nauðsynleg. Pokinn er 

látinn hanga og sprauta tengd við með slöngu (Mynd 17). 

Mynd 15 - Frá vinstri: Poki með leysi, blátt litarefni, sprauta til blöndunar og sjálfvirkar sprautur sem mæla rétt magn efnis. 

Mynd 14 - Kútur með bóluefni og fljótandi 
köfnunarefni. 
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Notast er við handsprautur með sjálfvirkum skömmturum og sjálfvirka vél sem sér um að 

sprauta ungana (Mynd 18). Vélin sprautar ungana í hnakkann og við handsprautun þykir 

handhægast að sprauta þá í lærið (Mynd 19).  

Þegar notast er við handsprautu eru notaðar stuttar nálar. Bóluefninu er ætlað undir húð en 

vegna smæðar ungans þarf að passa að stinga nálinni ekki of djúpt. Vanda þarf til verka, en með 

notkun bláa litarefnisins í blöndunni er hægt að vera viss um að bóluefnið hafi farið í ungann 

(Mynd 20). Þessi blái blettur hverfur með tímanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16 - Blöndun bóluefnis 

Mynd 17 - Poki með bóluefni 
tilbúinn til notkunnar. 

Mynd 18 - Sjálfvirk sprautunarvél sem sér um að stinga og skammta sjálf. 
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2.4.3 Eftirfylgni 

Í síðasta skrefi var fylgst með hvort IBD-veiran fyndist í bólusettum kjúklingum. Ef hún fyndist 

ekki þá væri hægt að hætta bólusetningu og búið þá talið laust við veiruna (Matvælastofnun, 

2019, 6. nóvember). 

Blóðsýni voru tekin tvisvar úr 20 fuglum frá hverjum eldishópi, í eldi annarsvegar og við slátrun 

hins vegar. Mótefnastyrkur í blóðvatni (sermi) var mældur sem og magn bóluefnis í blóði 

fuglanna.  

Mótefnastyrkur í blóðvatni (sermi) var mældur með tveimur mismunandi ELISA prófum, 

annars vegar PROFLOK® IBD ab prófi og hinsvegar PROFLOK® Plus IBD ab prófi.  

Mynd 19 - Ungi sprautaður í læri með handsprautu. 

Mynd 20 - Blár blettur undir húð. Merki um vel 
heppnaða bólusetningu. 
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Bæði prófin mæla mótefni gegn IBD-veiru í blóðvatnssýnum í bólusettum kjúklingum. Með 

því að nota bæði prófin er hægt að fylgjast betur með aðstæðum á vettvangi. 

PROFLOK® IBD ab mælir IBD-veirusmituð mótefni og PROFLOK® Plus IBD ab mælir 

vHVT13 virkjuð mótefni. Há mótefnatítrun mælist með báðum prófum ef kjúklingurinn er 

smitaður af IBD-veiru en á móti kemur að kjúklingar bólusettir með vHVT13 hafa háa 

mótefnatítrun með plúsprófi en lága mótefnatítrun með venjulega prófinu (Prandini et al., 

2008). 

 

2.5 Smitrakning 

Smitrakning á uppruna smits hefur ekki borið árangur (Brugger, 2019). 

Rannsóknir á útbreiðslu sýndu að IBD væri staðbundin við Jarlsstaði og hafði ekki náð að 

breiðast út, þrátt fyrir að vera bráðsmitandi sjúkdómur (Matvælastofnun, 2020, 8. apríl). 

Það er því er aðeins hægt að geta sér til hvernig sjúkdómurinn barst í húsin;  

Sá möguleiki hefur verið skoðaður hvort að villtir fuglar hafi komið með veiruna og hvort að 

smitið hafi komið með fóðri. Einnig er möguleiki að smitið hafi borist með starfsfólki sem hafði 

farið erlendis. Allt eru þetta hugsanlegar smitleiðir, en þær gætu einnig hafa verið allt aðrar. 

Þetta eru eingöngu tilgátur sem ekki hefur tekist að færa rök fyrir (Brugger, 2019).  
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3. Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður úr blóðsýnum sem tekin voru úr ungum til að sjá hvort að 

aðgerðir Matvælastofnunar hafi tekist sem skyldi. Sýni voru tekin frá ungum í eldi þegar þeir 

voru 24-29 daga gamlir. Einnig voru sýni tekin frá ungum við slátrun þegar þeir voru 34-35 

daga gamlir (Tafla 4). 

 

Tafla 4 - Lykildagssetningar fyrir fjóra fyrstu eldishópana. 

  
Dags. klaks Dags. sýni úr 

eldi 

Dags. sýni við 

slátrun 

Eldishópur 1 10.1.2020 3.2.2020 13.2.2020 

Eldishópur 2 21.1.2020 17.2.2020 25.2.2020 

Eldishópur 3 31.1.2020 26.2.2020 5.3.2020 

Eldishópur 4 11.2.2020 11.3.2020 16.3.2020 

 

3.1 Niðurstöður mælinga úr blóðsýnum 

Títer móðurmótefna er birtur hér að neðan sem meðaltal úr blóðsýnum frá 20 fuglum (Tafla 5 

og 6).  

Tafla 5 – Magn IBD gilda í blóði 

 Sýni úr eldi Sýni við slátrun 

Eldishópur 1 1,17 1,84 

Eldishópur 2 1,47 1,50 

Eldishópur 3 1,00 1,29 

Eldishópur 4 1,09 1,36 

 

 

Mynd 21 – Niðurstöður úr PROFLOK® IBD ab prófi - Sýnir títer mótefna í blóðvatni frá fuglum til að sjá hvort að smit hafi átt 
sér stað. 
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Mynd 21 sýnir niðurstöður úr blóðsýnum sem tekin voru frá ungum, bæði þegar þeir voru í eldi 

og þegar þeir fóru í slátrun. PROFLOK® IBD ab prófið kannaði hvort að náttúrulegt IBD smit 

hafi átt sér stað. Títrun lægri en 3,5 var æskilegur. Ef að títrun fer hærra en 3,5 er möguleiki að 

fuglarnir séu smitaðir af IBD. Sýni úr bæði eldi og við slátrun frá öllum eldishópum fór ekki 

yfir 2 að meðaltali (Tafla 5).  

Tafla 6 – Magn bóluefnagilda í blóði. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22 – Niðurstöður úr PROFLOK® Plus IBD ab prófi - Sýnir títer mótefna í blóðvatni frá fuglum til að sjá hvort að 

bólusetning hafi tekist. 

Mynd 22 sýnir niðurstöður úr blóðsýnum sem tekin voru frá ungum, bæði í eldi og við slátrun. 

PROFLOK® Plus IBD ab prófið mældi árangur bólusetningar með því að mæla gildi vHVT13 

í blóði unganna. Ætlast var til að mótefnatítrun væri á milli 7-10. Sé títrun vHVT13 gilda að 

fara mikið neðar en 7 þýðir að bólusetning unganna hafi ekki tekist vel.  

Sýni úr bæði eldi og við slátrun sýndu há gildi fyrir vHVT13 úr öllum eldishópum en þau fóru 

aldrei neðar en 6 (Tafla 6). Niðurstöður úr blóðsýnum sem tekin voru við slátrun á eldishópi 4 

voru ekki aðgengilegar þegar þetta var ritað.  

Niðurstöður úr PROFLOK® Plus IBD ab prófi gáfu það til kynna að bólusetning unganna hafi 

tekist vel og líklegt að allir ungar í eldishópum 1-4 hafi verið öruggir gegn IBD-veiru.   
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 Sýni úr eldi Sýni við slátrun 

Eldishópur 1 8 9,15 

Eldishópur 2 8,3 9,2 

Eldishópur 3 7,35 7,45 

Eldishópur 4 6,75  
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4. Umræður 

Hér á eftir verða niðurstöður ræddar í samhengi við þau markmið sem sett voru í inngangi. 

 

4.1 Sjúkdómar í hænsnum  

Þar sem Ross 308 holdakjúklingastofninn sem er ræktaður er til framleiðslu á kjúklingakjöti 

hefur svona gífurlegan vaxtarhraða eru þeir viðkvæmir fyrir ýmsum sjúkdómum sem geta 

komið illa niður á holdakjúklingum í eldi. Alvarlegasti stjúkdómurinn í alifuglum sem upp hefur 

komið hérlendis er kjúklingasótt. Samkvæmt lögum 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn 

þeim, flokkast kjúklingasótt sem A-sjúkdómur sem er bráðsmitandi og krefst förgunar sýktra 

fugla. Til samanburðar eru A-sjúkdómar í öðrum dýrum til dæmis miltisbrandur (e. anthrax), 

kúariða (e. bovine spongiform encephalopati - BSE) í nautgripum, riðuveiki (e. scrapie) í sauðfé 

og svínafár (e. swine vesicular disease) í svínum (Reglugerð um tilkynningar- og 

skráningarskylda dýrasjúkdóma nr. 52/2014). 

Þeir sjúkdómar sem valda mestum usla í kjúklingaeldi hérlendis eru salmonellusýkingar (aðrar 

en Salmonella Gallinarum, sem veldur hænsnatyfus og Salmonella pullorum sem veldur 

kjúklingasótt) og kampýlóbakter. Þegar upp kemur salmonella á kjúklingabúum er eldishópnum 

fargað og skrokkunum hent sem veldur fjárhagslegum skaða fyrir kjúklingabúin. Ef 

kampýlóbakter kemur upp í eldishóp er nauðsynlegt að frysta kjötið frá sýkta eldishópnum eftir 

slátrun til þess að drepa kampýlóbakter veiruna. Þrátt fyrir að báðir sjúkdómar séu skæðir veldur 

kampýlóbakter mun minna tjóni. 

Salmonellusýkingar og kampýlóbakter valda almennt ekki veikindum í fuglum og þeir eru því 

einkennalausir smitberar. Það sem gerir þessar sýkingar svo slæmar fyrir kjúklingaeldi er að 

þessar sýkingar geta borist í menn með neyslu á sýktu kjöti. Eina leiðin til að halda salmonellu- 

og kampýlóbaktersýkingum niðri á kjúklingabúum eru góðir starfshættir og góðar smitvarnir. 

Lítil lyfjanotkun í íslenskum landbúnaði er aðdáunarverð. Þrátt fyrir það eru nokkrir sjúkdómar 

í hænsnum hérlendis sem þarf að gefa lyf gegn. Hér á landi eru stofnfuglar varphænsna og 

kjúklinga bólusettir í forvarnarskyni gegn hænsnalömun, ásamt varphænum. Einnig eru 

hníslasóttarlyf sett í fóður hjá flestum fuglahópum, bæði varphænum og holdakjúkling, í 

forvarnarskyni. Miðað við kjúklingaeldi erlendis er þetta ekki mikil lyfjanotkun og ekki margir 

smitsjúkdómar sem eru að herja á kjúklingaeldi. Voru það því mikil vonbrigði að nýr 

smitsjúkdómur hafi komið upp hérlendis í holdakjúklingum til manneldis. 
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4.2 Smitandi sjúkdómur í búrsu 

Hér að framan var talað um smitandi sjúkdóm í búrsu (IBD) og hversu smitandi og harðger 

IBD-veiran er. Það gerir það að verkum að komist hún í fuglahúsin á annað borð er nánast 

ómögulegt að losna við hana. Þar sem eitt af einkennum IBD er ónæmisbæling eru fuglar sem 

sýktir eru af veirunni móttækilegri fyrir öðrum sjúkdómum. Sem dæmi má nefna innlyksa 

lifrarbólgu, smitandi berkjubólgu og smitandi kverka-og barkabólgu. Þetta var einmitt tilfellið 

á Jarlsstöðum þegar IBD kom þar upp en innlyksa lifrarbólga smitaði fuglana þar í kjölfar IBD 

smits. 

Ekki er þekkt að smit berist með neyslu á fuglakjöti, þó að það sé fræðilegur möguleiki á því. 

Engar vísbendingar benda þó til þess að IBD-veira smiti menn. 

 

4.3 Aðgerðir viðbragðsaðila 

Matvælastofnun setti upp aðgerðaráætlun í fjórum liðum til þess að útrýma veirunni á 

Jarlsstöðum. Þrif og sótthreinsun á húsum, hvíld á húsum, bólusetning fugla og síðast 

eftirfylgni. Þátt fyrir strangar og nákvæmar aðferðir í þrifum og sótthreinsun á húsum á milli 

fuglahópa var ekki hægt að ábyrgjast að húsin væru laus við veiruna.  

Í langflestum löndum þar sem veiran hefur skotið sér niður eru kjúklingaframleiðendur búnir 

að gefast upp á baráttunni við veiruna og bólusetja alla fugla fyrir IBD. Engin lækning er til 

fyrir veikinni þannig að eina leiðin er bólusetning í forvarnarskyni. Þar sem að IBD veldur 

miklum afföllum í kjúklingaeldi er lykilatriði að vera laus við smit af veirunni. Það telst einnig 

ekki góð dýravelferð að vanrækja heilbrigði fuglanna. 

Matvælastofnun setti upp það metnaðarfulla markmið að alfarið útrýma IBD-veirunni. 

Genaferjað bóluefni varð fyrir valinu sem bóluefni gegn IBD. Í því bóluefni er notast við 

genaferjunartækni sem örvar ónæmiskerfi fuglsins með því að nota aðeins ákveðinn part IBD-

veirunnar. Hinn bólusetningarkosturinn var að nota lifandi bóluefni. Lifandi bóluefni innheldur 

lifandi stofn IBD-veirunnar, sem þýðir að veiran sem kemur í bóluefninu sjálfu lifir áfram í 

umhverfinu alveg eins og smitandi veiran. Langalgengast er að nota lifandi bóluefni í báráttunni 

gegn IBD og þar sem veiran er til staðar á búinu hefur það óveruleg áhrif að hún komi líka með 

bóluefninu. Lifandi bóluefni er almennt ódýrara, en hér var ákveðið að fara aðeins dýrari leið, 

því með genaferjuðu bóluefni væri ekki verið að flytja inn veiruna. Þannig var verið að verja 

önnur kjúklingabú frá því að veiran gæti mögulega borist til þeirra. 

Notast var við tvær aðferðir til að sjá hvort að aðgerðir Matvælastofnunar höfðu tekist. Annars 

vegar mæling á IBD gildum í blóðsýnum og hins vegar mæling á bóluefnagildum. 
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Niðurstöður úr PROFLOK® IBD ab prófi, sem mælir IBD gildi, sýndi að engin gildi gegn IBD-

veiru fóru yfir tvo. Þá er öruggt að segja að ekkert IBD smit hafa komið upp í ungum úr 

eldishópum 1-4. Það þýðir að fuglarnir voru ekki að mynda mótefni gegn náttúrulegu smiti 

IBD. 

Niðurstöður úr PROFLOK® Plus IBD ab prófi, sem mælir bóluefnagildi, sýndu það að 

bólusetningargildi voru hærri en 6. Það þýðir að bólusetning unganna hafi tekist vel og líklegt 

að allir ungar í eldishópum 1-4 hafi verið öruggir gegn IBD-veiru.  

Ekkert smit hefur komið upp aftur á Jarlstöðum sem bendir til þess að þrif, sótthreinsun og hve 

lengi húsin voru hvíld hafi borið árangur sem erfiði (B. Brugger, munnleg heimild, 2020). 

Ef illa hefði farið og aðgerðir Matvælastofnunar ekki borið erindi sem erfiði er möguleiki að 

IBD-veiran hefði orðið landlæg. Aukinn kostnaður myndi leggjast á holdakjúklingabændur og 

eggjabændur. Vegna þess hve alvarlegar afleiðingar sjúkdómurinn hefur haft á hænsnabúum 

erlendis þá er lykilatriði fyrir fuglabændur hérlendis að vel takist til við að útrýma veirunni 

þannig að hún verði ekki landlæg. Ef sú staða kæmi upp væri þó líklegt að valið yrði lifandi 

bóluefni þar sem að það er einfaldari og ekki eins tímafrek lyfjagjöf. Lifandi bóluefni er hægt 

að úða yfir ungahópinn þannig að þeir komist í snertingu við veiruna og mynda þannig aðlagað 

ónæmi gegn IBD-veirunni. 

 

4.4 Framhaldið  

Eftir að niðurstöður úr blóðsýnum bárust sem sýndu fram á að ekkert nýtt smit hafi komið upp 

á Jarlsstöðum fór Matvælastofnun að skoða hvort ljúka mætti einangrun búsins. 

Þann 8. apríl 2020 var sú ákvörðun tekin á vegum Matvælastofnunar og Atvinnuvega-og 

nýsköpunarráðuneytisins að aflétta öllum hömlum á starfsemi holdakjúklingabúsins á 

Jarlsstöðum. Það þýddi að búið var ekki lengur í einangrun og bólusetning nýrra ungahópa væri 

óþörf. 

Hvort að reglubundin skimun eftir IBD í varphænum og kjúklingaeldi eigi eftir að fara fram í 

framtíðinni er ekki vitað þegar þetta er ritað. 
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5. Lokaorð 

Sjúkdómar eru hvimleiður fylgifiskur í öllu dýraeldi og alifuglaeldi er þar engin undantekning. 

Fólk sem neytir alifuglakjöts vill vita að velferð fuglanna sé höfð að leiðarljósi við eldi. Það er 

heldur ekki spennandi kostur að neyta kjöts sem er stútfullt af allskonar lyfjum. Á Íslandi er 

ekki eins mikið af smitsjúkdómum í alifuglum sem þarf að sprauta gegn eins og tíðkast erlendis. 

Má með sanni segja að mikill sigur hafi verið unninn þegar tókst að útrýma veirunni hérlendis. 

Þannig er bæði hægt að halda lyfjanotkun í kjúklingaeldi í skefjum og eru þar af leiðandi minni 

inngrip í vaxtarferli fuglanna. Hefði sjúkdómurinn orðið landlægur fæli það í sér aukinn 

rekstrarkostnað á bæði holdakjúklinga- og varphænubúum til muna. 
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Mynd 3 – Ross 308 – holdakjúklingur. (Höfundur óþekktur). Ljósmynd. Sótt af 

http://en.aviagen.com/brands/ross/products/ross-308 2 

Mynd 4 – Lohmann LSL – varphænur og hani. (Höfundur óþekktur). Ljósmynd. Sótt af 

http://www.ltz.de/en/parent-stock/lohmann-lsl.php 2 

Mynd 5 – Lohmann LB – varphæna. (Höfundur óþekktur). Ljósmynd. 

https://www.ltz.de/de/layers/alternative-housing/lohmann-brown-classic.php 2 

Mynd 6 - Linkulömun (e. flaccid paralysis) í hálsi á ungum fugli 9 dögum eftir smit af hænsnalömun. 

Avian diseases. Ljósmynd fengin úr Diseases of poultry, Fourteenth edition (bls. 565). Hoboken; John 

Wiley and Sons Ltd. 7 

Mynd 7 - Kjarnainnlyskur í lifur, sjá örvar. (Höfundur óþekktur). Ljósmynd fengin úr Diseases of 

poultry, Fourteenth edition (bls. 329). Hoboken; John Wiley and Sons Ltd. 7 

Mynd 8 - Sýnir hvar búrsa er staðsett í fugli, en hún er staðsett fyrir innan gotrauf fuglsins. Þórunn Dís 

Þórunnardóttir. Teikning.  

Heimild: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-24663-5_3 8 

Mynd 9 – Efsta: Mynd af IBD-veiru tekin með rafeindasmásjá. J. Lepault. Ljósmynd. Niðri vinstra 

megin: þrívíddarmódel af IBD-veiru. F. Rey. Ljósmynd. Niðri hægra megin: Myndræn útgáfa af 

dæmigerðri IBD-veiru. (Höfundur óþekktur). Teikning. Sótt af 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/infectious-bursal-disease-virus 9 

http://en.aviagen.com/brands/ross/products/ross-308
http://www.ltz.de/en/parent-stock/lohmann-lsl.php
https://www.ltz.de/de/layers/alternative-housing/lohmann-brown-classic.php
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Mynd 10 - Breytingar sem verða á sýktri búrsu. (Höfundur óþekktur). Ljósmynd. Sótt af 

http://www.gumboro.com/control/diagnosis.asp 11 

Mynd 11 - Kjötframleiðsla eftir tegundum í tonnum á árunum 1983-2019. Þórunn Dís Þórunnardóttir. 

Línulegt graf. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 17 

Mynd 12 - Verkferill MAST til að tryggja markviss vinnubrögð þegar alvarlegur sjúkdómur kemur upp í 

dýrum. (Höfundur óþekktur). Sótt af 

https://umsokn.mast.is/onequalityweb/Displaydocument.aspx?itemid=196363607147372691071 20 

Mynd 13 – Ampúla með hreinu bóluefni. Þórunn Dís Þórunnardóttir. Ljósmynd. Einkaeign. 23 

Mynd 14 - Kútur með bóluefni og fljótandi köfnunarefni. Kristbjörg Sara Thorarensen. Ljósmynd. 

Einkaeign. 24 

Mynd 15 - Frá vinstri: Poki með leysi, blátt litarefni, sprauta til blöndunar og sjálfvirkar sprautur sem 

mæla rétt magn efnis. Þórunn Dís Þórunnardóttir. Ljósmynd. Einkaeign. 24 

Mynd 16 - Blöndun bóluefnis. Þórunn Dís Þórunnardóttir. Ljósmynd. Einkaeign. 25 

Mynd 17 - Poki með bóluefni tilbúinn til notkunnar. Kristbjörg Sara Thorarensen. Ljósmynd. Einkaeign

 25 

Mynd 18 - Sjálfvirk sprautunarvél sem sér um að stinga og skammta sjálf. Kristbjörg Sara 

Thorarensen. Ljósmynd. Einkaeign. 25 

Mynd 19 - Ungi sprautaður í læri með handsprautu. Kristbjörg Sara Thorarensen. Ljósmynd. 

Einkaeign. 26 

Mynd 20 - Blár blettur undir húð. Merki um vel heppnaða bólusetningu. Kristbjörg Sara Thorarensen. 

Ljósmynd. Einkaeign. 26 

Mynd 21 - Sýnir títer mótefna í blóðvatni frá fuglum til að sjá hvort að smit hafi átt sér stað. Þórunn 

Dís Þórunnardóttir. Stöplarit 28 

Mynd 22 - Sýnir títer mótefna í blóðvatni frá fuglum til að sjá hvort að bólusetning hafi tekist. Þórunn 

Dís Þórunnardóttir. Stöplarit. 29 
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9. Viðaukar 

9.1 Viðauki 1 

A-sjúkdómar 

A150 Hænsnapest - Avian influenza (AI) – Fowl plague – Orthomyxoviridae 

B313 Hænsnatyfus - Fowl typhoid – Salmonella gallinarum 

B308 Kjúklingasótt - Pullorum disease – Salmonella pullorum 

I601 Nef- og barkabólga - Avian rhinotracheitis (ART) – Pneumoviridae 

A160 Newcastle-veiki - Newcastle Disease (ND) – Paramyxoviridae 

B302 Smitandi kverka- og barkabólga - Infectious laryngotracheitis (ILT) – Herpesviridae 

B305 Veirugarnabólga í öndum - Duck virus enteritis (DVE) – Herpesviridae 

B304 Veirulifrarbólga í öndum - Duck virus hepatitis (DVH) – Picornaviridae 

 

B-sjúkdómar 

B303 Fuglaberklar - Avian tuberculosis – Mycobacterium avium 

B307 Fuglabólusótt - Fowl pox – Poxviridae 

B306 Fuglakólera - Fowl cholera – Pasteurella multocida 

B311 Fuglakregða - Avian mycoplasmosis – M. gallisepticum/M. meleagridis 

B309 Gumboroveiki - Gumboro disease – Infectious bursal disease (IBD) – 

Birnaviridae 

B310 Hænsnalömun - Marek‘s disease – Herpesviridae 

C853 Mænubólga - Avian encephalomyelitis (AE) – Picornaviridae 

I602 Paramyxóveiru-sýkingar - Avian paramyxovirus (Önnur en Newcastle disease) – 

Paramyxoviridae 

B312 Páfagaukaveiki - Avian chlamydiosis – Psittacosis – Ornithosis – Chlamydia 

psittaci – (annað en fósturlát í ám) 

C619/C855 Salmonella-sýkingar - Intestinal salmonella infections – Salmonella spp. (aðrar en 

Salmonella gallinarum/S. pullorum) 

B301 Smitandi berkjubólga - Infectious bronchitis (IB) – Coronaviridae 

I603 Varpröskun - Egg drop syndrome (EDS) – Adenoviridae 

 

C-sjúkdómar 

I604 Blávængjaveiki - Chicken infectious anemia (CIA) – Parvoviridae 

C620 Hníslasótt - Coccidiosis – Eimeria spp. 

C856 Hvítblæði - Avian leucosis – Retroviridae 

I605 Fuglakregða - Avian mycoplasmosis – (Annað en M. gallisepticum og 

M. meleagridis) 
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9.2 Viðauki 2 

Deventer formúlan 

 

Aldur við bólusetningu = { (log2 títer fugla% - log2 framskot) x t_ } + aldur fugls + leiðrétting 0-4 

 

Fugla% = ELISA títer fuglsins sem sýna ákveðna prósentu hópsins 

Framskot = framskot(ELISA) títer bóluefnis sem á að nota 

T_ = helmingunartími (ELISA) mótefna í þeim kjúklingastofn sem er verið að nota 

Aldur fugls = aldur fugls við prófun 

Leiðrétting 0-4 = auka dagar þegar prófun átti sér stað við 0 til 4 daga gamlir 

 

(de Wiit, e.d.) 

 

 


