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Spørgsmål Svar 
Dato 

tilføjet/rettet 

Skal heste fra FEI-

stævner i 

karantæne ved 

hjemkomst frem til 

den 25. april? 

Heste, der starter FEI stævner fra d. 12. april og frem, er 

underlagt nogle meget skarpe FEI-restriktioner mht. test og 

temperaturtagning. Der er er derfor ikke krav om karantæne, 

når disse vender hjem fra stævne.  

9/4-2021 

Er det forsvarligt at 

afvikle og deltage i 

danske stævner på 

nuværende 

tidspunkt? 

På baggrund af rådgivning fra vores veterinærkonsulent Mette 

Uldahl besluttede DRF den 29. marts at lukke ned for alle 

nationale stævner og aktiviteter under DRF. Situationen er dog 

de sidste uger kommet så meget under kontrol, at det er 

forsvarligt at genåbne fra d. 12. april. I perioden 12.-25. april 

foregår stævner dog med en række foranstaltninger, som vi har 

beskrevet i denne nyhed.  

Efter d. 26. april ophører alle særlige foranstaltninger, 

herunder også karantæne af heste fra udlandet. Det betyder 

konkret, at hvis en hest f.eks. kommer hjem d. 22. april, vil den 

kun effektivt være i karantæne i dagene mellem d. 22.-25. april 

(begge dage inklusiv).  

9/4-2021 

Hvordan er reglerne 

for karantæne ift. 

Herpesvirus-1 

(EHV1)? 

Jævnfør DRF's Fælles Bestemmelser gælder følgende regler for 

karantæne i forbindelse med udbrud af Herpesvirus-1 (EHV1). 

Vær opmærksom på, at der er særligt skærpede krav til 

karantæneperioden i den nuværende situation: 

• Karantæne minimum 28 dage fra sidste hest er 

raskmeldt (Ingen til- eller afgang af heste til stalden). 

• Isoler syge heste, så vidt muligt. 

• Temperaturtagning morgen og aften. 

• Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden. 

• Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden 

genåbning af stalden. 

• Skriftlig plan for ophør af karantæne før genoptagelse 

af deltagelse i samlinger. 

9/4-2021 

https://rideforbund.dk/nyheder-2021/april/forsvarlig-gen%C3%A5bning-af-nationale-st%C3%A6vner-og-aktiviteter-kan-ske-allerede-fra-den-12-april
https://rideforbund.dk/nyheder-2021/april/forsvarlig-gen%C3%A5bning-af-nationale-st%C3%A6vner-og-aktiviteter-kan-ske-allerede-fra-den-12-april
https://rideforbund.dk/Admin/Content/Default.aspx?ID=3636


OBS! I forbindelse med det nuværende udbrud af Herpesvirus-

1 i Europa er der krav om 28 dages karantæne i stedet for 21. 

Læs mere nedenfor. 

Efter d. 26. april ophører alle særlige foranstaltninger, 

herunder også karantæne af heste fra udlandet. Det betyder 

konkret, at hvis en hest f.eks. kommer hjem d. 22. april, vil den 

kun effektivt være i karantæne i dagene mellem d. 22.-25. april 

(begge dage inklusiv). 

Er der særligt krav 

om 28 dages 

karantæne på 

nuværende 

tidspunkt? 

Ja, det er der pt. Da Herpesvirus-1 er en særdeles aggressiv 

version af virussen og har en lang inkubationstid (helt op til 28 

dage), skal alle heste, der pt. ankommer til Danmark fra 

stævner i andre lande, i 28 dages karantæne. Opstalder man 

ved hjemkomst sin hest sammen med andre heste, er det ikke 

nok blot at isolere sin hest – her vil karantænen også gælde alle 

andre heste på matriklen, hvor den pågældende hest er 

opstaldet. 

Efter d. 26. april ophører alle særlige foranstaltninger, 

herunder også karantæne af heste fra udlandet. Det betyder 

konkret, at hvis en hest f.eks. kommer hjem d. 22. april, vil den 

kun effektivt være i karantæne i dagene mellem d. 22.-25. april 

(begge dage inklusiv). 

9/4-2021 

Gælder 

karantænereglerne 

også for f.eks. 

importerede heste? 

Med udgangspunkt i DRF’s Fælles Bestemmelser, kræver DRF 

28 dages karantæne af heste fra udlandet, hvis de enten har 

deltaget i stævner på vegne af DRF i udlandet, eller hvis de 

f.eks. importeres til Danmark og herefter skal deltage i 

nationale stævner og aktiviteter under DRF. Vi opfordrer 

derudover kraftigt til, at alle andre heste, der kommer til 

Danmark fra udlandet, men som ikke har relation til DRF, også 

sættes i 28 dages karantæne.   

Efter d. 26. april ophører alle særlige foranstaltninger, 

herunder også karantæne af heste fra udlandet. Det betyder 

konkret, at hvis en hest f.eks. kommer hjem d. 22. april, vil den 

kun effektivt være i karantæne i dagene mellem d. 22.-25. april 

(begge dage inklusiv). 

9/4-2021 

Må heste fra 

udlandet, der er i 

karantæne, starte 

danske stævner? 

Nej, det må de ikke.  

Det er ikke muligt for os at kontrollere, om heste fra stalde i 

karantæne, som ikke selv har været i udlandet at ride, melder 

til start ved danske stævner. I den forbindelse appellerer vi 

9/4-2021 



derfor - som vi altid gør, når der er udbrud af smitsomme 

sygdomme blandt heste i Danmark - kraftigt til, at ALLE 

overholder den påkrævede karantæne.  

Efter d. 26. april ophører alle særlige foranstaltninger, 

herunder også karantæne af heste fra udlandet. Det betyder 

konkret, at hvis en hest f.eks. kommer hjem d. 22. april, vil den 

kun effektivt være i karantæne i dagene mellem d. 22.-26. april 

(begge dage inklusiv). 

 


