
                                                                                                          
 

Reglemente för att minska smittorisker på utställning och hopptävling 

RVHD/ RHDV2 (kaningulsot): Drabbad uppfödare/ ägare har karantän från deltagande på 

utställningar och hopptävlingar i 3 månader efter sista dödsfall i kaningården. Karantänen om 3 

månader omfattar förstås också försäljning eller byte av djur från den drabbade kaningården. Undvik 

också att besöka andra uppfödare, utställningar eller hopptävlingar under de närmsta 3 månaderna 

efter att sista djuret i din kaningård avlidit i kaningulsot. Anmälningsplikt om att du drabbats av 

kaningulsot till förbundet som i sin tur beslutar om karantänen skall utökas över ett större 

riskområde. Anmälan sker så snart som du, baserat på uppvisade symptom och dödlighet enligt 

beskrivning om kaningulsot på SVA:s hemsida, fått in sjukdomen i din kaninbesättning. Minst tre 

medlemmar från förbundsstyrelsen skall stå som mottagare för ditt mail. Du finner mailadresser till 

samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen på någon av de sista sidorna i varje KU (tidskriften 

Kaninuppfödaren). Har du inte fått svar inom 24 timmar från skickat mail så rings 

förbundsordförande i första hand och sekreterare i andra hand. Kontaktad förbundsstyrelsemedlem 

säkerställer genom dialog med drabbad uppfödare/ ägare att ordförande i närmsta lokal- och 

länsförening informeras om det upptäckta fallet. 

Myxomatos: Drabbad uppfödare/ ägare har karantän från deltagande på utställningar och 

hopptävlingar i 1 månad efter att sista djur insjuknat. Karantänen om 1 månader omfattar också 

försäljning eller byte av djur från den drabbade kaningården. Undvik också att besöka andra 

uppfödare, utställningar eller hopptävlingar under de närmsta 1 månaden då karantäntiden löper. 

Anmälningsplikt om att du drabbats av Myxomatos till förbundet som i sin tur beslutar om 

karantänen skall utökas över ett större riskområde. Anmälan sker via mail så snart du misstänker att 

du fått in Myxomatos i din kaningård. Minst tre medlemmar från förbundsstyrelsen skall stå som 

mottagare för ditt mail. Du finner mailadresser till samtliga medlemmar i förbundet på sista sidan av 

varje KU. Har du inte fått svar inom 24 timmar från skickat mail så rings förbundsordförande i första 

hand och sekreterare i andra hand. Kontaktad förbundsstyrelsemedlem säkerställer genom dialog 

med drabbad uppfödare/ ägare att ordförande i närmaste lokal- och länsförening informeras om det 

upptäckta fallet. 

Kraftigt nosflöde: Vid upptäckt av kraftigt nosflöde (snuvartad symptom) på kanin under bedömning 

eller i samband med hopptävling skall detta djur omedelbart tas ur lokalen/ från området och 

bedömningsbord desinficeras. Därtill byts bedömningsmattan ut och domare tvättar samt spritar 

händerna. Också bärarlåda desinficeras eller byts ut innan nästa djur bärs fram till samma domare 

och domarbord igen. Veterinärkontakt krävs och därtill karantän i 3 månader innan medlem får ställa 

ut, byta eller sälja kaniner igen. Det finns många orsaker till snuva men eftersom den kroniska snuvan 

är mycket smittsam gäller dessa kraftfulla åtgärder. I första hand är det chefsdomare som gör 

bedömningen om snuvans allvarlighetsgrad, i andra hand utställningsarrangören. Det sistnämnda 

gäller om snuva på djur upptäcks före eller efter bedömningen. Tävlingsarrangören ansvarar för att 

berörd ägare informeras och chefsdomaren rapporterar händelsen till prisdomargruppens 

ordförande, vilken i sin tur informerar förbundet. 

 

 

 



                                                                                                          
 

Kvalster: Vid upptäckt av kvalster på kanin under bedömning eller i samband med hopptävling skall 

detta djur omedelbart tas ur lokalen/ från området och bedömningsbord desinficeras. Därtill byts 

bedömningsmattan ut och domare tvättar samt spritar händerna. Också bärarlåda desinficeras eller 

byts ut innan nästa djur bärs fram till samma domare och domarbord igen. Karantän gäller i en 

månad innan medlem får ställa ut, byta eller sälja kaniner igen. Tävlingsarrangören ansvarar för att 

berörd ägare informeras och chefsdomaren rapporterar händelsen till prisdomargruppens 

ordförande, vilken i sin tur informerar förbundet. 

Diarré: Att djur som transporteras och deltar samt bedöms på en utställning eller som deltar vid en 

hopptävling kan bli stressade och få diarré är något som emellanåt kan hända. Orsaken till diarré kan 

därför vara svår att koppla till en faktisk sjukdom. Vid upptäckt av diarré hos djur på utställning eller 

hopptävling är det i första hand chefsdomaren/ tävlingsledningen som tar beslut om åtgärd och i 

andra hand tävlingsarrangören som gör det. Normal påföljd vid kraftig diarré är att eliminera 

drabbad kanin från lokalen/ området utan vidare påföljd.  

Annan sjuk kanin som hittas på utställning eller vid hopptävling: Misstänkt sjuk eller skadad kanin 

på utställning eller vid hopptävling som kan anses vara en smittorisk, eller som kan ge vår hobby 

dåligt rykte skall vid upptäckt omedelbart lämna lokalen eller området. Detsamma gäller om ett djur 

skadas eller drabbas av tex förlamning under pågående arrangemang. Tävlingsarrangören tar det 

formella beslutet om att djuret skall elimineras från lokalen/ området, samt bär ansvar för att 

kaninens ägare blir informerad om händelsen.  

Egna djur som tävlat, eller djur som importerats från land utanför norden: Sådana djur får inte tävla 
eller visas upp på utställning eller hopptävling förrän 30 dagar passerat sedan djuret fördes in i ett 
nordiskt land. Om man saknar möjligheter till isolering av djur sätts hela kaningården i karantän till 
dess att 30 dagar passerat. 
 

__________________________________________________________________________________ 

Tävlingsarrangörens ansvar: Tävlingsarrangören ansvarar för att säkerställa att inga medlemmar vars 

kaniner står under karantäntid ställer ut. Dessa medlemmars karantäntider kommer att finnas 

registrerade mot vilken tävlingsarrangören kan scanna anmälningarna så ingen som anmält djur står 

under karantän. I tävlingsarrangörens ansvar gällande smittförebyggande arbete ingår att kunna 

tillhandahålla extra bärlådor, domarmattor, desinfektionsmedel och handsprit. 

Chefsdomarens ansvar: Rapportera de djur som eliminerats från utställning på grund av misstänkt 

eller konstaterad sjukdom till prisdomargruppens ordförande. 

Prisdomargruppens ordförandes ansvar: Rapportera vidare de incidenter med koppling till misstänkt 

eller konstaterad sjukdom som har rapporterats av chefsdomare från utställningstillfälle. 

 

 

 

 


