
Temperatur skema (til brug 10 dage før du skal afsted med din hest på kursus eller til stævne mm.) 
Hest:

Alder:

Race:

Køn:


Normaltemperatur for en hest er: 37,3-38,3 (Er temperaturen over 38,3, skal du blive hjemme og tilkalde din dyrlæge) 

Har din hest feber, skal du undgå at røre ved andre heste, når du har været sammen med din hest,. Undgå at bruge din børster på andre heste, ikke dele vand- og 
foderspand mm. Skift tøj imellem stalde og desinficere dine sko imellem stalde.
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Dyrlæge Heidi Nielsen, Trevadvej 15, 7800 Skive, tlf: 22321988                                                                     www.dyrlæge-heidinielsen.dkMedbring dette skema udfyldt til DM-stævner, så du kan dokumentere at du har taget temperatur på din hest, hvis du bliver bedt om at vise det. Det er på tro og love at informa-
tionerne er korrekte.
Er din hest ellers symptomfri, og du er i en ikke-smittede stald, kan du nøjes med at tage temperatur een gang om dagen. Gør det så vidt muligt på samme tidspunkt hver dag, og 
før din hest bliver udsat for motion (her vil temperaturen nemlig stige). 



Herpesvirus 1 forårsager feber, luftvejslidelser, lammelser og eventuelt abort hos drægtige hopper. 
Sygdommen starter oftest som en luftvejsinfektion med feber og hoste. Efter ca. 2 uger kan der 
tilstøde lammelser.

Herpesvirus 1 smitter primært som dråbeinfektion fra luftvejene ved såvel direkte kontakt fra hest til 
hest samt indirekte kontakt via tøj, skotøj, trailer, foder og udstyr til heste osv. Der kan også fore-
komme smitte fra andre legemsvæsker.

Vaccination kan foretages mod typer af herpesvirus, men dækker ikke optimalt mod herpesvirus 1.

Hestens herpesvirus 1 smitter i øvrigt ikke mennesker.

Hvordan overvåges en hestebesætning?

Observation af hestenes almenbefindende og temperaturtagning er de primære værktøjer til at  
opdage sygdom og forebygge spredning.

Ved temperatur fra 38,3 og opefter bør følgende foretages:

- Tilkald dyrlæge
- Få stillet en diagnose, herunder få taget laboratorieprøver
- Ingen til- eller afgang af heste til stalden indtil situationen er afklaret
- Ud fra resultatet af laboratorieprøverne inddeles håndteringen i tre grupper.

Hvis laboratoriesvaret er negativt og der i øvrigt ikke er andre symptomer i stalden, kan stalden  
åbnes igen (gruppe 1)

Hvis laboratoriesvaret ikke viser forekomst af herpesvirus 1, men der er symptomer i stalden på  
luftvejsinfektion eller anden smitsom sygdom, overgår stalden til gruppe 2
Hvis der er bekræftet diagnose af herpesvirus 1 overgår stalden til gruppe 3 håndtering
 
Gruppe 1: Raske stalde

-  Daglig observation af alle heste

- Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man tage temperatur 
dagligt af hestene 10 dage før man deltager.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion

-  Karantæne 14 dage (ingen til- eller afgang af heste til stalden)

-  Isoler syge heste, så vidt muligt

-  Daglig temperaturtagning 

Gruppe 3: Stalde med Herpesvirus 1 infektion

-  Karantæne minimum 21 dage (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

 
Ovenstående anbefalinger er midlertidige og et resultat af en vurdering pr. dags dato.

En høj grad af ansvarlighed og åbenhed blandt alle hesteejere er nøglen til at stoppe smittespred-
ningen. Situationen vurderes løbende og yderligere udbredelse kan medføre ændrede forholdsregler 
eventuelt indenfor regionale områder. 

Herpesvirus 1 er ikke anmeldepligtig, hvorfor Fødevarestyrelsen ikke opsamler viden om udbredelsen. 
Dansk Ride Forbund, SEGES og ”Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste” etablerer derfor 
egen overvågning i videst mulig udstrækning.

Med venlig hilsen 

Dansk Ride Forbund, SEGES Heste & Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste
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Dansk Ride Forbund, SEGES og ”Den Danske Dyrlægeforening  
– Faggruppe Heste” til at udarbejde følgende anbefalinger:


