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Gemensam insats bromsade 
utbrott av herpesvirus hos häst
I APRIL I ÅR UTBRÖT FLERA FALL av herpesvirus (EHV1) 
med dödlig utgång på Fyn i Danmark. Sjukdomsförloppet 
var präglat av symtom som var långt mer allvarliga än de 
som normalt observeras under en EHV1-infektion. Invol-
verade veterinärer på Fyn lade ner ett stort arbete på att 
behandla sjuka hästar samt ge hästägare korrekta råd om 
isolering av sjuka hästar samt övervakning av nya fall. 

EFTER DEN FÖRSTA fasen, då det endast var hästar på Fyn 
som insjuknade, började hästar med samma symtom upp-
märksammas över hela Danmark och oron i danska häst-
kretsar ökade. Detta resulterade i att det rådde en stor 
osäkerhet kring var det fanns hästar som endast uppvisade 
symtom och var någonstans viruset faktiskt bekräftats. 

GAV REKOMMENDATIONER
Därför inrättade DDDs Faggruppe Heste, Danska Ridför-
bundet och SEGES hästar en övervakningsgrupp den 2 maj 
i år vars syfte var att nära övervaka spridningen av EHV1 
i Danmark. Insatsen omfattade även samordnade rekom-
mendationer för hantering av EHV1, det vill säga med pre-
cisering av korrekt identifiering av möjligt smittade hästar 
samt riktlinjer för hur de insjuknade hästarna bör isoleras 
– i karantän av stall där det eventuellt finns smittade hästar 
eller stall där viruset diagnostiserats. Dessa rekommenda-

tioner gavs sedan ut till hästägare och praktiserande vete-
rinärer. Dessutom tog DDD Faggruppe Heste fram rekom-
mendationer för korrekt provtagning och hantering för att 
säkerställa korrekt diagnostik.  

ÖVERVAKNINGSGRUPPEN HAR fått löpande information 
från praktiserande veterinärer om antalet hästar som diag-
nostiserats positiva med EHV1. Gruppen har sedan konti-
nuerligt informerat hästägare och veterinärer med status-
uppdateringar om spridningen av EHV1.

ORDFÖRANDE FÖR Faggruppe Heste, Kenneth Engelund 
Lassen, hyllar den danska veterinärkåren för deras hante-
ring av situationen.

– Detta har medfört att medvetenheten om hästar med 
feber och andningssjukdomar har ökat. Tillsammans ger de 
inlämnade proverna en bra bild över situationen i Danmark 
just nu.

– Nyligen genomförda tester visar att det är det mer 
harmlösa viruset EHV4 som nu främst förekommer. Status 
i maj månad visar att det inte varit ett enda positivt test av 
EHV1 sedan vecka 18. Dock rekommenderar övervaknings-
gruppen att man fortsätter sitt arbete med att hålla ett öga 
på spridningen av den mer aggressiva versionen, EHV1.
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Det var med gemensamma krafter som det allvarliga utbrottet av herpesvirus (EHV1) kunde stoppas.


