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Praktisk guide til håndtering af smitsom sygdom i stalden 
 
 
Smitsomme sygdomme blandt heste er et område, som der er kommet større og større bevågenhed om i de 
senere år. Der bliver i den forbindelse stillet en del spørgsmål til Dansk Ride Forbunds administration og 
veterinærkonsulent. Derfor udarbejdes denne guide til at varetage de mest almindelige problemstillinger. 
 
Hvis der konstateres tegn på smitsom sygdom på den fysiske facilitet (stald, klub), hvor man har sine heste 
opstaldet, eller hvis man har været i kontakt med en fysisk facilitet (eksempelvis stald, klub eller stævneplads), 
hvor der er konstateret tegn på smitsom sygdom, har man pligt til at sikre, at sygdommen ikke spredes til 
andre heste og/eller faciliteter. 
 
Ved tegn på smitsom sygdom bør man tilkalde en dyrlæge og få stillet en diagnose. Dyrlægen vil på baggrund 
af symptomerne på sygdom vurdere, om der er behov for at etablere karantæne. 
 
Konstatering af smitsom sygdom kan ske både på baggrund af symptomer, eksempelvis feber og hoste, 
og/eller en specifik diagnose fra et prøvesvar. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at en prøve udtaget 
fra en hest med symptomer på sygdom kan være negativ ved laboratoriedyrkning (ikke vise tegn på 
sygdommen), selv om hesten er syg. Det er derfor altid symptomerne på sygdom i stalden, der er afgørende 
for, hvornår en facilitet kan raskmeldes. 
 
Hvis dyrlægen etablerer karantæne på en facilitet, skal alle overholde de anviste foranstaltninger. Man må 
aldrig deltage i aktiviteter under Dansk Ride Forbund med heste fra en facilitet, som er underlagt 
karantæneforanstaltninger. 
Hvis en hest flyttes fra en facilitet underlagt karantæne, skal hesten være rask i en tidsperiode svarende til den 
anviste karantæneperiode fra faciliteten, før man kan deltage i arrangementer under Dansk Ride Forbund. 
 
Længden og omfanget af karantænen kan variere for de enkelte faciliteter afhængig af sygdommen eller 
symptomerne på sygdom. Dyrlægen vil derfor lave individuelle anvisninger. Man kan dog tidligst deltage i 
aktiviteter under Dansk Ride Forbund 10 dage efter at sidste hest er raskmeldt, herunder feberfri, ophør af 
eventuelt næseflåd og indtørring af opbrudte lymfeknuder.  
 
Hvis der forekommer smitsom sygdom på en facilitet op mod afholdelse af et stævne under Dansk Ride 
Forbund, eller hvis heste fra en stald med smitsom sygdom ønsker at starte stævne tæt på en 
karantæneperiode kan Dansk Ride Forbund kræve, at Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent vurderer, om 
det er muligt. Det kan kræves, at hestene, der har været omfattet af karantænen, undersøges af en dyrlæge 
og findes smittefri inden faciliteten genåbnes. I andre tilfælde kan det ligeledes kræves, at Dansk Ride 
Forbunds veterinærkonsulent skal informeres. 
 
 


