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Generelt om oppbygning og systematikk 
PBFD virus er et av de minste virus man kjenner, 
og er bare ca. 1/6 av størrelsen til de bedre kjente 
Influenzavirus. PBFD viruset har arvestoff i form 
av DNA og er et såkalt nakent virus (eng. non-
enveloped). Viruset tilhører circovirusfamilien (1, 
7) – arvestoffet har en form som ligner en sirkel 
inne i viruset. Den eksakte baserekkefølgen i 
arvestoffet hos PBFD viruset er kartlagt av flere 
forskere de siste årene (1, 2) . 
Hos høns (Gallus gallus) finnes en sjukdom som på 
norsk kalles Blåvingesjuke (8). Denne sykdommen 
forårsakes av Chicken Anemia Virus – en slektning 
av PBFD viruset og gir også sykdom hos unge 
fugler – i likhet med PBFD. Andre circovirus er 
påvist hos svin, storfe, due, kanarifugler og 
menneske. 

 
Figur 1: Bildet viser PBFD viruspartikler 
sett i elektronmikroskop. 

 
Litt om utbredelse i naturen og i fugleholdet 
Tilstanden Psittacine Beak and Feather Disease 
(oversatt: fjær- og nebb sykdom hos papegøyer) har 
vært kjent i mange tiår (7), men viruset som 
forårsaker sykdommen er først blitt nærmere studert 
i løpet av 90-tallet (1, 3, 7). PBFD virus skaper så 
vidt man vet kun problemer hos papegøyefugler, og 
da først og fremst hos unge individer. Varianter av 
viruset er påvist hos mange papegøyearter (6, 7). 
Grå jako og kakaduer er spesielt mottakelige (4, 6). 
Et beslektet virus er nå også påvist hos duer. 
I Australia er PBFD viruset vidt utbredt blant ville 
papegøyer i visse områder (3, 6, 7).  Hos ville 
kakaduer som er undersøkt forekommer PBFD 
assosierte fjærforandringer og eventuelt 
nebbforandringer hos ca. 20% av fuglene i visse 
områder, og ca. 60-80% av kakaduene har 
antistoffer (7) - hvilket betyr at de har vært smittet 
uten at de har utviklet symptomer. Man antar at 

virus overlever i reir (i fjær, fjærstøv og fugleskitt) 
en periode på måneder til år (7), og at dette bidrar 
til å holde infeksjonsraten ved like. Undulater 
utvikler ikke nebbforandinger i forbindelse med 
PBFD - hvilket derimot er vanlig hos kakaduer med 
sykdommen. 
I Australia regnes sykdommen som endemisk (dvs. 
vanlig forekommende) hos bl.a. undulat, 
(Melopsittacus undulatus)  gultoppet kakadue 
(Cacatua galerita),  pennant rosella (Platycercus 
elegans), og regnbuelory (Trichoglossus 
haematodus). 
Det er ikke gjort noen epidemiologiske studier 
(=som viser utbredelsen) av PBFD viruset hos 
papegøyer i Europa. Studien til Baker belyser 
likevel forholdene i Storbritannia (se under). 
Man mener nå at smitte i hovedsak skjer horisontalt 
– dvs. mellom individer i samme flokk. Kronisk 
infiserte, voksne fugler antas å kunne overføre 
smitte vertikalt - dvs. fra foreldre til kylling via 
egget. Det foreligger likevel ingen vitenskapelige 
studier som dokumenterer at kronisk infiserte 
undulater uten de typiske fjærforandringer 
forekommer. Dette vil i så tilfelle kunne medføre 
problemer hvis man ønsker å bli kvitt sykdommen i 
fugleholdet. Det man i alle fall kan si er at 
persistente infeksjoner forekommer (dyret har virus 
i kroppen i mange måneder – kan være både sykt og 
friskt). Det antas at kjøp/salg av fugler fra 
oppdrettsanlegg der sykdommen forekommer kan 
utgjøre en risiko for anlegg fri for sykdommen, 
dersom ikke nødvendige karanteneprosedyrer blir 
fulgt. Etter min erfaring er det ingenting i veien for 
å kjøpe fugler fra oppdrettere som har sykdommen i 
anlegget, såsant karanteneforholdene er adekvate. 
Det innebærer bl.a. at nyinnkjøpte fugler holdes i 
karantene på et fysisk adskilt sted i forhold til 
oppdrettsanlegget i en tilstrekkelig lang periode, 
samt at utstyr desinfiseres med egnet 
desinfeksjonsmiddel etter at det er foretatt grundig 
vask av dette. Disse forholdsreglene gjelder jo 
uansett når man kjøper inn nye dyr, og bør derfor 
ikke by på så mye ekstraarbeid. 
Fugler med fjærforandringer skiller ut store 
mengder infektive viruspartikler til miljøet og 
utsetter derfor andre mottagelige individer for 
smitte (7). Hos undulater er det påvist at unger som 
smittes før 8 dagers alder utvikler mer alvorlig 
sykdom enn unger smittet etter dette tidspunkt (6). 
Viruset er regnet for å være relativt smittsomt og 
resistent mot de fleste desinfeksjonsmidler(7). 
Viruset hemmer immunsystemet hos infiserte 
fugler, slik at de lettere blir syke av andre 
smittestoffer (7). Den primære virusreplikasjonen 
regner man med skjer i Bursa Fabricii 



”endetarmskjertelen” (viktig komponent av 
immunsystemet hos fugler) og i gastrointestinalt 
assosiert lymfatisk vev (GALT – immunologisk vev 
i tilknytning til fordøyelseskanalen) (7). Sekundær 
virusreplikasjon skjer i thymus (brisselen) og i 
leveren (7). 
Målorganet er epidermis og manifestasjon av 
sykdommen krever at fuglen gjennomgår en felling 
(krever fjær i vekst) (7). 
 
Forebyggelse av PBFD i fuglehold som er fri for 
Fransk felling/PBFD 
Det anbefales at oppdrettere som har fuglehold som 
er fri for PBFD/Fransk felling tenker gjennom 
hvilke rutiner som eksisterer i anlegget når det 
gjelder for eksempel karantene av nyinnkjøpte 
fugler, samt ved utveksling av fugler/utstyr med 
andre oppdrettere. Aktuelle tiltak er å minimere 
ferdsel mellom oppdrettsanlegg før og i 
hekkesesongen. Det er godt dokumentert at 
circovirusinfeksjoner hos svin kan smitte med 
skotøy – og man må da anta at tilsvarende kan være 
tilfellet for PBFD viruset. Man bør unngå innkjøp 
av nye fugler rett før og i hekkesesongen. Utsett 
dette til slutten av sesongen når du ikke har 
mottakelige unger. 
I forhold til karantene av nyinnkjøpte fugler bør 
man tenke på at infisert fjærstøv og fugleskitt er en 
potensiell smittekilde – dette gjelder for andre 
agens som f.eks. papegøyesyke også. I 
karantenetiden benyttes Virkon S til desinfeksjon i 
karantenerommet. Enkelte anbefaler å hekke 
nyinnkjøpte fugler mens de står i karantene for å se 
om de er bærere av sykdommen (7) – produksjon 
av syke unger vil være en indikasjon på dette. 
Utstyr som kan ha med smitte må ikke inn i 
oppdrettsanlegget før det er desinfisert med f.eks. 
1% Virkon S i 30 minutter. 
Det er likevel på sin plass å minne om at man 
kommer langt med åpenhet om sykdommen blant 
oppdrettere, sunn fornuft, forståelse av 
årsaksforholdene og smitteveiene til sykdommen. 
Det er også mulig å teste fugler for sykdommen før 
de introduseres til eget fuglehold, men dette er også 
et kostnadsspørsmål. Å teste en fugl koster ca. 250 
kroner. 
 
Kontroll av PBFD i fuglehold der Fransk 
felling/PBFD forekommer 
Det typiske scenario i et fuglehold som tidligere har 
vært fri for smitte (og der hunnfuglene har liten 
eller ingen immunitet mot viruset), men som nylig 
har fått inn smitte, er at den prosentvise andel av 
unger med Fransk felling til å begynne med er 
relativt høy, for så å avta påfølgende hekkesesonger 
(dersom smittekilder og smitte ikke blir eliminert 
fullstendig). Dette skyldes sannsynligvis at 
hunnfuglene produserer antistoffer mot viruset når 
de utsettes for smittestoffet, som så kan overføres 
til kyllingen i egget. Det beskytter ungen slik at den 

ikke utvikler sykdom eller kun får mild grad av 
sykdom. Den immunologiske responsen på 
infeksjonen varierer betydelig mellom ulike 
individer (noen fugler danner mye antistoffer, mens 
noen danner lite). Man mener nå at det er de 
hunnfuglene som har en relativt svak reaksjon på 
smittestoffet (produserer lite antistoffer), og dermed 
ikke kan overføre nok antistoffer til eggene for å 
beskytte ungene, som produserer ungene med  
symptomer på Fransk felling i påfølgende 
hekkesesonger (7). Dette kan forklare det fenomen 
at enkelte oppdrettere hevder å ha en og annen unge 
fra tid til annen som viser symptomer på 
sykdommen. Da er smittestoffet sannsynligvis 
fortsatt tilstede i fuglerommet, men de voksne 
foreldrefuglene har da, generelt sett, et høyt 
antistoffnivå som beskytter ungene ved at de får 
overført antistoffer via egget. 
Den største mengden infeksiøse viruspartikler 
produseres i de ungene som viser symptomer, og 
det kunne derfor være en god idé å unngå å hekke 
på hunnfugler som over tid stadig produserer syke 
unger ( j.fr. punktet over vedrørende immuniteten 
hos disse hunnfuglene). Det anbefales at unger som 
viser symptomer blir fjernes fra rommet der 
hekking pågår slik at ikke andre unger utsettes for 
en unødvendig stor smittebelastning. Ungene med 
Fransk felling vil som nevnt skille ut store mengder 
virus i fjærstøv, fugleskitt m.m. Effektive 
desinfeksjonsmidler mot circovirus er Virkon-S 
med dosering 1% i 30 minutter. Bruk av 1% 
Virkon-S har dokumentert virucid (virusdrepende) 
effekt mot circovirus (PBFD er et circovirus). For 
at desinfeksjon skal ha effekt, må utstyret som skal 
desinfiseres være vasket og fritt for organisk 
materiale som fugleskitt, fjær osv. Dessuten må 
konsentrasjonen av desinfeksjonsmiddelet være høy 
nok og virketiden må være lang nok. Inaktivering 
av virus i redekasser av tre kan gjøres i stekeovn 
ved minimum100 ºC i 1 time. Ved denne metoden 
er man helt sikker på at smittestoffer blir ødelagt - 
kan benyttes forebyggende før hver hekkesesong. 
 
Desinfeksjonsprosedyrer med dokumentert virkning 
mot Circovirus: 
Bruksområde: Metode: Konsentrasjon 

og virketid 
Redekasser av tre, 
og annet 
varmebestandig 
materiale inkl. 
polypropylenplast.

Tørr varme. Minimum 100 
ºC/ 60 minutter

Plastkopper, 
drikkerør o.l. av 
plastmaterialer 
som ikke tåler 
høye 
temperaturer. 

Desinfeksjonsløsning 
brukt etter vask. 

1% Virkon-
S�/ 30 
minutter 

Dokumentasjon på andre effektive 
desinfeksjonsmidler/måter mot Circovirus er mangelfull. 



Vaksine mot  PBFD virus finnes i USA 
Det er utviklet en vaksine mot PBFD i USA, men 
denne er ikke tilgjengelig i Norge, og den er 
dessuten først og fremst beregnet på større 
papegøyer der sykdommen kan få store økonomiske 
konsekvenser for oppdretterne. Vaksinen må gis til 
friske fugler (først og fremst til hekkefugler) og har 
forebyggende effekt. Syke fugler må ikke 
vaksineres.  
Det har dessverre vist seg at viruset er nokså 
vanskelig å inaktivere i forbindelse med 
vaksineproduksjonen, noe som har medført at 
enkelte vaksinebatcher faktisk har inneholdt 
”levende” virus – noe som jo ikke er særlig 
ønskelig. 
Det er mulig å teste både fugler og miljø (støvprøve 
fra fuglerommet) for forekomst av PBFD virus 
f.eks. etter eventuell sanering før fuglene settes i 
hekk. Per i dag må prøvene sendes til University 
Diagnostics Limited i London (Internett: 
http://www.udlgenetics.com/pbfd.htm). Det koster 
ca. 250 kroner for en PBFD analyse. Analysen 
påviser både infektive og ikke infektive 
viruspartikler. 
Hvis du ber om å få svaret per faks eller E-post, så 
tar det vanligvis litt over en uke å få resultatet. 
Prøvetakingsutstyr kan du få tilsendt gratis ved å gå 
inn på linken ovenfor og fylle ut et skjema.  
 
Oppsummering 
I 1996 ble det publisert en studie i Veterinary 
Records (5) (engelsk veterinærtidsskrift) med 
tittelen: "Survey of feather diseases of exhibition 
budgerigars in the United Kingdom". Til denne 
studien ble det levert inn 198 utstillingsundulater 
med fjærproblemer. Det ble påvist 37 ulike årsaker 
til fjærproblemene, men bare 4 årsaker utgjorde 
75% av tilfellene: Psittacine Beak and Feather 
Disease (en årsak til Fransk felling) ble påvist som 
årsak til fjærproblemene hos 21,2% av fuglene, 
pulpitis (en betennelsesreaksjon i fjærfollikkelen) 
hos 20,2%, midd hos 18,2%, og fjærcyster hos 
14,6% av fuglene. Det ble bare påvist ett eneste 
tilfelle av Polyomavirusinfeksjon som årsak til 
Fransk felling i den nevnte studie. 
I den studien som undertegnede har gjennomført 
her i landet, ble det påvist  Psittacine Beak and 
Feather Disease virus hos samtlige fugler med 
kliniske symptomer på Fransk felling. Aviært 
polyomavirus ble ikke påvist hos noen fugler. Dette 
er sammenfallende med de resultater fra studien til 
Baker, 1996.  
Dette er også sammenfallende med resultatene fra 
studien til S.L. Wylie og D. A. Pass ved Murdoch 
University, Murdoch, Vest-Australia, 1987. De 
utførte smitteforsøk for å ekspesimentelt 
reprodusere Fransk felling hos undulater - og 
derved underbygge teorien om at Fransk felling 
skyldes et virus og at det er en infeksiøs tilstand. De 
lyktes i å smitte friske redeunger med fjærekstrakt 

fra syke fugler med PBFD. Disse undulatungene 
utviklet Fransk felling. 
På det tidspunkt var fortsatt årsaksforholdene ved 
PBFD/Fransk felling uklare. 

Fransk felling i Norge er en virussjukdom (i hvert 
fall de undersøkte tilfeller) forårsaket av PBFD 
virus. Fakta som er presentert ovenfor er ment å 
skulle være til hjelp for oppdrettere som har fått 
tilfeller av sykdommen i anlegget sitt og som 
ønsker å vite mer om tilstanden og hvordan de kan 
redusere problemet, samt oppdrettere som vil vite 
hva de kan gjøre for å minimere mulighetene for å 
få sykdommen inn i anlegget sitt. Det positive er at 
man nå har kunnskap om årsaken, viktige 
smitteveier, virksomme desinfeksjonsmetoder, 
måter å påvise infeksjonen på (såkalte diagnostiske 
metoder) m.m. Dette er etter mitt syn et stort 
fremskritt, da man nå har noe konkret å forholde 
seg til, og ikke en masse ulike teorier og hypoteser 
som i verste fall kan gjøre at man til slutt gir opp 
som fugleholder fordi man ikke greier å løse 
problemet. 

Husk for all del at dette ikke er noe uløselig 
problem. Dette er jo noe de fleste av oss får erfaring 
med før eller siden. På mange måter er PBFD 
viruset å regne for en ”barnesykdom” hos 
undulatene våre, men det kan likevel få dramatiske 
konsekvenser for en oppdetter dersom smittestoffet 
finner veien inn i oppdrettsanlegget på feil 
tidspunkt. 

Lykke til videre med undulatoppdrettet! 
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