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Smittskyddsreglemente för Skandinavisk Galopp 
Detta reglemente ersätter Svensk Galopps smittskyddsreglemente och gäller 
fr o m 1 juni 2021. 

Tillämpningsanvisningar till Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar 
5 kap 15 §. 

Med Skandinavisk Galopp och med respektive galopporganisation menas 
Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub. 

Förkortningar: 

- EHSLC: The European Horserace Scientific Liaison Committee  

Webbplatser:  

- svenskgalopp.se 
- danskgalop.dk 
- ovrevoll.no 
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Influensa  
Vaccinationsbestämmelserna följer EHSLC:s rekommendationer och gäller 
fr o m den 1 januari 2021. För att en häst ska få startanmälas eller få tränas 
på galoppbana eller få vistas i permanent stall eller gäststall på bana krävs att 
nedan angivna vaccinationer A och B har gjorts och att 
vaccinationsprogrammet fullföljs. 

Vaccination A bör ej ges förrän hästen är minst 6 månader gammal.  
Vaccination B 21-60 dagar efter A. 
Vaccination C 120-180 dagar efter B. 

Därefter sker revaccination med högst 6 månaders intervall. 

Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare 
vaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras om. Om revaccination inte 
kan ske inom 6 månader rekommenderas en revaccination snarast möjligt, 
dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter revaccineras 
med 6 månaders intervall.  

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen 
grundvaccineras (A, B och C). Hästen får starta först efter att vaccination A 
och B givits. 

Åtgärder vid misstanke/konstaterad influensa och 
isoleringsrutiner  

- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hela stallet och 
kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller 
smittskyddsveterinären (via Skandinavisk Galopp) som övertar 
ansvaret för vidare åtgärder.  

- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från Skandinavisk Galopp 
eller lokala smittskyddsveterinären.  

- Alla hästars kroppstemperatur ska varje dag mätas (måles) och 
antecknas (noteras). Anteckningarna ska kunna uppvisas om 
Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär begär det.  

- Isoleringen ska gälla 5 dygn (120 timmar) efter senast registrerad 
temperaturtopp (alla hästar i stallet ska vara minst grundvaccinerade). 
För stall med hästar som enligt Skandinavisk Galopps regler är 
ofullständigt vaccinerade gäller en isoleringstid om 10 dygn (240 
timmar). Den lokala smittskyddsgruppen eller 
smittskyddsveterinären ska godkänna att isoleringen hävs.  

- Isolerad häst får inte startanmälas.  
- Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär kan förlänga 

isoleringstiden eller införa andra restriktioner oavsett ovanstående. 

  



 4 

Kvarka  
Under denna rubrik behandlas även sjukdomar som orsakar 
"kvarkaliknande" symptom utan att vara orsakad av "kvarkabakterien" 
Streptococcus Equi (dvs. isoleringstider etc. är desamma oavsett orsak).  

Åtgärder vid misstanke/konstaterad kvarka och isoleringsrutiner  
- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hela stallet och 

kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller 
smittskyddsveterinären (oftast via sekretariaten) som övertar ansvaret 
för vidare åtgärder.  

- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från Skandinavisk 
Galopps veterinäravdelning eller lokala smittskyddsveterinären.  

- Alla hästars kroppstemperatur ska varje dag mätas och antecknas. 
Anteckningarna ska kunna uppvisas om Skandinavisk Galopp eller 
lokal smittskyddsveterinär begär det. 

- Stallet ska hållas isolerat intill dess att 20 dygn har förflutit från det 
att ingen häst längre visar symptom som näsflytning eller feber.  

- Om sjuka hästar har förflyttats till isoleringsstall ska det stall varifrån 
hästarna flyttades hållas isolerat i 10 dygn under förutsättning att 
inga kvarvarande hästar insjuknar, samma gäller stall dit eventuellt 
friska hästar flyttas. 

- Isolerad häst får inte startanmälas.  
- Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär kan förlänga 

isoleringstiden eller införa andra restriktioner oavsett ovanstående. 
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MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus)  

Åtgärder vid misstanke/konstaterad MRSA  
Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hästen och kontakta 
lokala smittskyddsgruppen och/eller lokal smittskyddsveterinär, som övertar 
ansvaret för vidare åtgärder.  

Häst/ar som har en MRSA-infektion  
Häst med symptom i form av allmäninfektion eller lokal infektion i 
exempelvis sår, hudskada, led eller andra organ ska hållas 
kontaktisolerad(egen utrustning, skötsel, handsprit till skötare etc.) intill dess 
att 20 dygn har förflutit från det att hästen inte visar smittoförande symptom 
eller skador i huden. Sår som kan vara tveksamma, t.ex. karledsproblem och 
liknande, ska vara provtagna och befunna negativa innan hästen får 
startanmälas.  

Friska hästar som står i stall med MRSA-infekterad häst  
Dessa kan tävla under förutsättning att den infekterade hästen har blivit 
kontaktisolerad från övriga hästar enligt ovan, annars gäller samma 
restriktion om 20 dygn som för den infekterade hästen.  

Häst som enbart påvisats som bärare av MRSA  
Om hästen inte har några kliniska symptom på infektion, har intakt hud och 
inte behandlas med antibiotika så omfattas den normalt inte av ovanstående 
restriktioner, då smittrisken anses som försumbar i tävlingssammanhang.  

Friska hästar som står i stall med symptomlösa bärare av MRSA  
Omfattas normalt inte av tävlingsrestriktioner.  

• Isolerad häst får inte startanmälas  
• Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär kan införa 

ytterligare restriktioner oavsett ovanstående 
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Ringorm  
Under denna rubrik behandlas även andra smittsamma hudsjukdomar (dvs. 
behandlingar och isoleringstider är desamma oavsett orsak).  

Åtgärder vid misstanke/konstaterad ringorm (el. liknande)  
- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hästen och 

kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller 
smittskyddsveterinären  som övertar ansvaret för vidare åtgärder.  

- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports 
Hästvälfärdsavdelning eller lokala smittskyddsveterinären.  

Behandling av hästar med symptom  
Häst ska lokalbehandlas med adekvat läkemedel (eller annat antimykotikum) 
angivet/utskrivet av veterinär. Behandling minst 2 ggr/vecka i 2 veckor (dvs. 
minst fyra behandlingar). Om behandlingen varit verksam och ingen 
akutisering inträffat hävs isoleringen efter 20 dygn räknat från 1:a 
behandlingsdag. 

Behandling av symptomfria hästar från smittat stall  
Dessa ska behandlas med av veterinär anvisat läkemedel (eller annat 
antimykotikum) inom en vecka före start, dock senast dagen innan 
start/ankomst till tävlingsplats. Observera eventuell karenstid om hästen 
behandlats med läkemedel.  
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Övriga smittsamma sjukdomar  

Regleras av Djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter. Kontakta lokal 
smittskyddsveterinär eller Skandinavisk Galopp för rådgivning när övriga 
smittsamma sjukdomar konstateras. Skandinavisk Galopp och/eller lokal 
smittskyddsveterinär äger rätt att utfärda restriktioner och anvisa åtgärder för 
dessa stall/anläggningar.  

OBSERVERA: Ingen häst som, oavsett orsak, står under isolering får 
startanmälas. 


