Betragtninger og forholdsregler vedr. VHD
VHD har taget sit indtog i Danmark, og dermed er den sidste rest af VHD-frit område i Europa faldet. Det
øvrige Europa har gennem flere år vaccineret og på denne basis etableret en håndtering af den permanente
sygdom, VHD. - VHD i Danmark er kommet for at blive, som i det øvrige Europa. Vi blev taget “på sengen”
ved udbruddene på Bornholm og Endelave og reagerede ad hoc på basis af lidt forældede bekræftede
tilfælde og på geografien. Det har ikke været præventivt, men “brandslukning” ved registrerede tilfælde.
Hedensted var et eksempel, hvor hurtigt det kan skifte. Her troede vi, at alt var i aftagen og så fik vi
pludselig nogle resultater fra Tyskland, der gav os et andet billede af situationen. Det gav beklageligvis lidt
forvirring omkring vores udmeldinger, hvilket beklages

Der skal iværksættes en overordnet præventiv aktivitet/program. Her må man først gøre sig klart, at vi i
Danmarks Kaninavlerforening kun har “styr” på en meget lille procentdel, af Danmarks kaniner. Danmarks
Statistik vurdere at der er op i mod 70.000 kælekaniner, hertil kommer vildkaniner og nu også harer. Alle
tre grupper farer frit rundt i hele Danmark. Hvad vi end måtte gøre af lukninger og karantæner m.m vil
disse 95% ikke kunne respektere dette.

Smitten er der, vil vedblive at være der og risikoen kan aldrig nulstilles med de tusindvis af kaniner,
vildkaniner og harer der bevæger sig rundt i fædrelandet. Vi kan så i DK sikre vores egne kaniner ved
vaccination. Regional og lokal lukning af udstillinger i betændte områder har ligeledes en værdi til at
minimere antallet af tilfælde. Men når lukningen iværksættes i et afgrænset område, har smitten dog
allerede fat, og 5km uden for det lukkede område løber smitten videre. En smitte følger ikke geografiske
zoner eller grænser.
Formålet med lokale og regionale lukninger af udstillinger er primært for at sikre egne kaniner mod smitte,
og der er avlerne og lokalforeningerne nok de første til at melde ud. Der er jo ingen der ønsker sine dyr
smittet med VHD

Den tyske landsformand for det tyske kaninforbund har udtalt “ den der elsker sine kaniner vaccinerer
dem”. Jeg mener også, at vi i DK, en lille enklave af kanineejere, i det store felt af kaniner i Danmark, skal
sikre vores dyr ved at bruge fornuften, udstille hvor det er forsvarligt og vaccinere. Vaccination bliver den
store udfordring fremover, hvor tilgængelighed og pris parametrene vil spille en stor rolle.

Sammenfattende vil håndteringen af VHD bygge på den enkelte kaninavlers vurdering, fornuftige tiltag,
forsigtighed og præventive foranstaltninger i form af vaccination. ER der der mistanke i et område, bør man
lokalt etablere et område, hvor der udvises den yderste forsigtighed dvs nedlukning af udstillinger, undgå
samling af kaniner m.m.
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