
Update 17. marts 2020 
 
 
Alle orner på Mors 2 er negative for PRRS1-virus 
  
Alle 331 orner på ornestation Mors 2 blev blodprøvet d. 16/3, og prøverne analyseret i pools af 5 for 
PRRS1-virus ved PCR på SSI. Alle pools var negative. Det ser derfor ud til at der har været begrænset smitte 
med PRRS1-virus på Mors 2. Det, at alle de resterende orner nu er undersøgt og fundet negative for PRRS1-
virus to gange, betyder, at vi må formode, at der ikke længere er aktiv PRRS-virus cirkulation, og derfor er 
det igen sikkert at sælge sæd fra stationen. Salgsstoppet ophæves hermed fra den 17/3-20. Overvågningen 
af stationen følger igen programmet med ugentlig overvågning for PRRS-virus ved PCR. Første 
overvågningsprøver udtages i den kommende uge. 
  
Screeningsprogrammet for DanBred avls- og opformeringsbesætninger der har modtaget sæd fra Mors 2 er 
igangsat. Screeningsprogrammet for de resterende besætninger afventer endelig afklaring. 
  
Genetisk karakterisering af PRRS1-virus fra Mors 2 
  
Den variant af PRRS1-virus, som vi har fundet på Mors 2, ligner mest af alt en såkaldt ”feltvirus”. Den er 
altså forskellig fra den PRRS1-stamme der er i vaccinen Porcilis ® PRRS. Det konkluderer Københavns 
Universitet (KU) baseret på deres foreløbige analyser.  
Læs mere her: 
https://svineproduktion.dk/Aktuelt/Temaer/PRRS#genetisk-karakterisering-af-prrs1-virus-fra-mors-2 
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Laboratoriesvar 
I uge 8 og 9 var alle overvågningsprøver fra Mors2 negative i PCR, analyseret i pools. Da vi har erfaret at de 
positive orner i uge 10 lå meget højt i CT (hvilket betyder meget lidt virus), kunne der måske skjule sig en 
meget svag positiv orne i de prøver. Derfor har vi været tilbage og re-analysere alle prøver fra uge 8 og 9 
igen, denne gang enkeltvis. Analyserne viste at alle prøver fra de enkelte orner, var negative. 
 
Ud af de 112 prøver fra den 5. marts var der en inkonklusiv prøve. Ved re-analyse af den, viste prøven sig at 
være svagt positiv (CT=41). 
 
Ud af de resterende orner, som fik taget blodprøver den 7. marts, var 2 pools positive for PRRS1 ved PCR. 
Re-test af prøverne fra de 2 pools viste at 4 orner var positive. Det bringer os op på i alt 8 PRRS1-positive 
orner. 
 
Alle 8 positive orner er aflivet, efterhånden som de er testet positive. Inden er der tappet sæd og alle 
sædprøver har været negative.  
 
Derudover er vi godt i gang med at sekventere nogle af de prøver, der er fundet positive for PRRS1, for at 
finde ud af hvilken variant af PRRS1 vi har med at gøre, om det er et vaccinevirus eller et vildvirus. 
 
Screening 
Screening i de DanBred avls- og opformerings besætninger der har modtaget sæd fra Mors 2, igangsættes 
hurtigst muligt. I disse besætninger startes prøveudtagningen i næste uge. Besætningsejer og praktiserende 
dyrlæge får direkte besked. De øvrige besætninger får information om screeningen hurtigst muligt 
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