
Anbefalinger for hester som har vært på reise i utlandet i forbindelse med EHV-1 utbruddet 

NRYF baserer sine anbefalinger på Mattilsynets råd.  

I tillegg følger det at FEI fortløpende og direkte informert alle FEI-utøvere som har deltatt ved 

internasjonale stevner i berørte land, både med direkte råd, anbefalinger og smittevernprotokoller 

som utøverne skal følge. NRYF har fulgt opp denne informasjonsformidlingen og bistått med råd og 

veiledning til den enkelte i tillegg. 

 

Anbefalinger 

• Hester som har vært ved utenlandske stevner eller ved transittstaller i land hvor det er 

smittemistanke i løpet februar-mars 2021, bør være isolert fra andre hester i minst tre uker. 

Isolasjonstiden løper fra hesten forlater stevneplassen og er rene, desinfiserte omgivelser, 

isolert fra andre hester.  

 

FEI gir oppdatert informasjon om situasjonen, herunder om land med smittemistanke 

 

• Dersom hesten ikke har vært i land hvor det er smittemistanke, er Mattilsynets anbefaling 

isolasjon i minst to uker.  

• Isolasjon innebærer at hesten oppstalles i egen stall eller innhegning med minst 50 meter 

avstand til andre hester. 

• Desinfiser hendene etter vask og bytt klær og skotøy etter stell av isolerte hester. Bruk eget 

utstyr til alle former for stell av den isolerte hesten (fôring, møkking etc). 

• Temperaturen bør tas rektalt to ganger daglig i løpet av isolasjonsperioden. Noter ned og før 

oversikt over temperaturen. Hester som utvikler feber, bør undersøkes av veterinær. Normal 

temperatur for voksne hester i hvile er 37,2-38,2 grader. 

• At hesten er i isolasjon betyr det også at den ikke bør delta i noen nasjonale stevner, treninger 

eller i noen form for avlsaktivitet i den perioden. 

• Ta kontakt med veterinær dersom hesten har feber eller viser andre symptomer på smitte. 

Symptomer er feber, nedsatt appetitt, luftveissymptomer, ustøhet og trøtthet.  Vær også 

oppmerksom på svakhet i halen eller bakparten og problemer med urinering.   

• Hester som har vært syke med herpesvirus bør holdes isolert i karantene i fire uker etter at de 

har blitt symptomfrie. 

 

 

Om vaksinering 

Det finnes vaksine mot EHV-1 og EHV-4 som kan gi en viss beskyttelse mot abort og luftveissykdom, 

men den beskytter ikke mot den nevrologiske formen. Vaksinering bør ikke gjennomføres under et 

pågående utbrudd. 

Om EHV-1: 

EHV-1 er en C-sykdom. Veterinærer som påviser sykdommen, skal gi Mattilsynet skriftlig melding, så 

snart som mulig og senest 7 dager etter påvisningen. 

 

 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/herpesvirus_hos_hest/europeisk_utbrudd_av_herpesvirus_ehv1_hos_hest.42441?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Mattilsynet&utm_term=Europeisk_utbrudd_av_herpesvirus_EHV1_hos_hest&utm_content=Kjaeledyr_og_konkurransedyr%2C_Produksjonsdyr%2C_Dyrehelse%2C_Produksjonsdyr%2C_Kjaeledyr_og_konkurransedyr%2C_Dyrehelse
https://inside.fei.org/fei/ehv-1

