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Hvad er VHD  

Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner er en meget smitsom sygdom. 

VHD skyldes et Calicivirus og rammer kaniner, der nedstammer fra vilde eu-

ropæiske kaniner, hvilke vore tamkaniner gør. VHD inddeles i to typer, hvor 

type 2 også kan smi#e to underarter af harer, mens der ikke kendes $lfælde 

af smi#e med type 1 i harer.  

Forekomst  

VHD er udbredt over det meste af verden. Sygdommen blev første gang kon-

stateret hos tamkaniner i Danmark i 1990 ved to udbrud - et i Sønderjylland 

og et på Lolland. Der blev iværksat en undersøgelse af smi#en blandt de vil-

de kaniner i perioden 1990 $l og med 1992, og sygdommen blev fundet ud-

bredt blandt de vilde kaniner. VHD blev påvist igen i 2011 hos tamkaniner på 

Bornholm, i 2014 i tamkaniner på Fyn og i 2015 hos tamkaniner på Sjælland. 

Senest er VHD, type 2 påvist i august 2016 i tamkaniner på Bornholm. Det er 

ikke første gang, at der er konstateret udbrud af VHD, type 2 i Danmark hos 

tamkaniner.  

Sygdomstegn  

Inkuba$ons$den, dvs. den $d der går fra dyret bliver smi#et $l det viser tegn 

på sygdom, er meget kort - fra 24 - 72 $mer. Dyret mister appe$#en, får fe-

ber, hur$g vejrtrækning, blødninger fra næse, endetarm og andre kropsåb-

ninger og dør inden for 48 $mer. Dødeligheden vil ligge på 80 – 90 %.  

VHD kan også optræde uden symptomer og viser sig om pludselige uforklarli-

ge dødsfald hos kaninerne.  

Dyr under 8 uger gamle er ret modstandsdyg$ge overfor VHD. I enkelte $l-

fælde kan ældre kaniner overleve sygdommen. Disse kaniner vil virke raske, 

men vil kunne udskille virus i op $l 42 dage e6er endt sygdom.  



Smi
espredning  

VHD smi#er ved direkte kontakt mellem kaniner eller ved kontakt med pro-

dukter fra smi#ede kaniner (skind, kød, uld). VHD smi#er også gennem affø-

ring og kan på denne måde bringes rundt via forurenet vand, foder, fodtøj, 

redskaber osv.  

Calicivirus er meget modstandsdyg$g og kan overleve op $l 105 dage ved 

stuetemperatur. Den kan ligeledes modstå nedfrysning.  

Behandling, bekæmpelse og kontrol  

VHD kan ikke helbredes, men man kan forebygge, så sygdommen ikke slæbes 

med. De#e gøres bl.a. ved at have god hygiejne i og omkring burene, ind-

samle grøn8oder, hvor der ikke findes vilde kaniner osv. 

 

VIGTIGSTE PUNKTER OMKRING VHD PÅ BYGGEREN P.T. 

1. VHD virussen er KUN FARLIG for kaniner. 

2. Husk al$d at vaske hænder. 

3. Det er kun en mistanke om at vi har det og altså ikke noget vi med sik-

kerhed ved endnu. 

4. VHD virussen er KUN FARLIG for kaniner. 

5. Husk al$d at vaske hænder. 

6. Du har ikke gjort noget forkert hvis det viser sig at en kanin er syg af 

VHD. 

7. VHD virussen er KUN FARLIG for kaniner. 

8. Husk al$d at vaske hænder. 

9. Kontakt personalet på Byggeren hvis der er spørgsmål. 



Vi har ha6 en dødsfald blandt vores kaniner torsdag den 31. august og igen 

den 4. september. Og vores dyrlæge har vurderet at de symptomer disse 2 

kaniner havde kunne tyde på sygdommen VHD. Vi har en anden kanin der er 

under mistanke og den holder vi tæt øje med i samarbejde med dyrlægen. 

Kaninen der døde den 4. september er derfor blevet sendt ind $l undersøgel-

se hos fødevarestyrelsen. Vi afventer svar og skal selvfølgelig nok give besked 

via folder og nyhedsbrevet på mail ligeså snart vi ved mere. 

Når der er en mistanke så skal man starte et beredskab i sin besætning (de 

dyr man har på stedet). 

Hos os her på Byggeren er beredskabet således: 

1) Der skal være minimal mulighed for at evt. virus kan brede sig, de#e 

gøres ved at afskærme vores kaniner og andre dyr så det kun er de 

voksne der fodre og håndterer kaninerne. 

2) Vi har sat afskærmningsbånd op omkring distrikterne og beder ALLE 

om at respekterer denne afskærmning. 

3) Personalet kigger 3 gange dagligt $l hver enkelt kanin og kigger e6er 

sygdomstegn. 

4) Alt fodring af dyr bliver noteret og vi finder ud af betaling e6erfølgede 

det er IKKE muligt at betale for foder (for dagen) i selve perioden. 

Er der spørgsmål så kontakt personalet, så vil vi prøve at svare på alle de 

spørgsmål der må være. 


