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Enligt sändlista

Smittsamma luftvägsjukdomar hos häst
Just nu har vi en del smittsamma luftvägsinfektioner hos hästar i omlopp i området
och det sprids mycket rykten. Det gäller misstänkt eller konstaterad kvarka men
också snoriga och hostande hästar av andra orsaker.
Det är hästägaren eller den som ansvarar för hästen (djurhållaren) som har ansvar för
att inte sprida sjukdomar. Därmed följer också en informationsplikt till de som
besöker stallar, ridskolor och andra hästanläggningar. Om du ska åka och träna eller
tävla på en anläggning där du är osäker på smittläget, tag då i första hand kontakt
med ansvarig på anläggningen. De ska kunna lämna upplysningar om
isoleringsförhållanden osv. Har man fått isoleringsrekommendationer för sin
anläggning av sin veterinär ska man förmedla dessa till alla eventuella besökare.
Besöker man en anläggning så ska man följa de anvisningar som gäller där. Man ska
inte heller åka till tävlingar eller träningar om det finns snoriga hästar i det stall där
man har sin häst, även om den egna hästen är frisk.
Det finns inget egentligt lagstöd för isolering om inte sjukdomen omfattas av
epizootilagen eller zoonoslagen. Men däremot har man en moralisk skyldighet att
göra sitt bästa för att inte sprida smitta.
Isoleringsrekommendationer som är anpassade till det egna stallet får man av sin
vanliga veterinär, som ska anmäla till Länsstyrelsen när denne misstänker kvarka vid
undersökning. Det kan ofta vara svårt att dra gränsen för när man ska se det som
kliniskt misstänkt kvarka men det är ändå lämpligt att rekommendera isolering när
man ser tydliga tecken på smittspridning, oavsett om det är kvarka eller något annat.
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Några av de fall som Länsstyrelsen har fått kännedom om har startat i samband med
inköp av hästar, ibland importerade. Det kan bero på att det redan finns symtomlösa
smittbärare i stallet eller att den nya hästen för med sig något smittämne. Vid
träningar och tävlingar finns också en risk att sprida smitta.
Vi vill också påminna om Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente
Utdrag ur TR I:
Kapitel 1 Tillämpning, definitioner
Moment 111 Definitioner
11. Smittsam sjukdom
Med smittsam sjukdom menas de smittsamma sjukdomar som finns angivna
på hemsidan http://www3.ridsport.se/Tavling/Smittinfo/
Moment 112 Ryttarens ansvar
Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell
tävling är skyldig att:
1. Förvissa sig om att hästen är fullt frisk.
2. Förvissa sig om att startande häst är i tävlingsmässigt skick.
…
5. Förvissa sig om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början
inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
6. Förvissa sig om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens
början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit inte heller i stall
där misstanke om sådan sjukdom förekommit.”
Jordbruksverket har även information på sin hemsida om bl.a. anmälningsplikt
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/anmaln
ingsplikt.4.4b00b7db11efe58e66b80003169.html

SVA har mycket bra information om sjukdomar, isolering m.m. på sin hemsida
www.sva.se

PM
3 (4)
2016-04-28
(Dnr)

Ingrid Nissen

Lilian Lange

Länsveterinär

Länsveterinär

Sändlista:
Blomstermåla Ryttarförening
Bätteropps Hästsällskap
Eriksmåla Ridklubb
Fagereke Ryttarförening
Falkens Hästsällskap
Figeholmsortens Ryttarförening
Gamleby Ridklubb
Grönskogs Sportryttarklubb
Hultsfredsbygdens Ridklubb
Högsby Hästsportklubb
Ishults Stallklubb
Islandshästföreningen Garpur
Islandshästföreningen Geysir
Islandshästföreningen Oddur
Islandshästföreningen Strokkur
Kalmar Hästsportklubb
Kalmarbygdens Fältrittklubb
Kalmartravet
Långasjö Hästsportklubb
Mönsterås Ridklubb
Mörbylångadalens Ridsällskap
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Nybro Ridklubb
Oskarshamns Ridklubb
Ostkustens Dressyrryttare
Ridklubben Udden
Sikehamns Hästsportklubb
Smålands Ridsportförbund
Stuverums Ridsportklubb
Södermöre Ryttarförening
Tjust Distansklubb
Torestorp Kristvalla Ryttarförening
Torsås Ryttareförening
Tunabygdens Hästsportklubb
Vimmerby HoppHästKlubb
Vimmerbyortens Ryttarförening
Västerviksortens Ryttarförening
Åkerbo Hästklubb
Ölands Ryttarförening

