Til Longyearbyen Hundeklubb

08.02.17

De senere årene har vaksinasjonsrutinene for hunder på Svalbard endret seg. Det er nå ikke lenger
slik at alle hunder skal vaksineres med en samme vaksinen hvert år. Hvert enkelt hundehold og hvert
individ må ha sin egen vaksinasjonsplan. Det er viktig at hundeiere er oppmerksom på at det er deres
ansvar at vaksinasjoner blir utført til riktig tid, og man oppbevarer dokumentasjon på dette i form av
vaksinasjonskort eller hundepass.
På grunn av endrede vaksinasjonsrutiner vil Svalbard Vet fra 2017 avvikle ordningen med gratis
tilkjøring for vaksinering i byhundegården to dager vår og høst. Vi vil heller tilby alle betalende
medlemmer i Longyearbyen hundeklubb 10% rabatt på alle vaksineringer.

Vaksinasjonsanbefalinger for hunder på Svalbard pr 01.01.2017
8 uker : Rabies
12 uker: Rabies
Rabiesvaksine gjentas så mellom 11-12mnd etter siste valpevaksine, deretter hver 3.år og alltid i
løpet av siste 4-ukersperiode før siste vaksine går ut.
16 uker : Kombivaksine DHP (valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse)
og DhPPi (intranasalvaksine mot kennelshoste)
DHP gjentas så hvert 3. år (dvs når hunden er 3, 6, 9, 12 år gammel)
DhPPi gjentas årlig.
Vaksinasjonsanbefalinger for hunder på Svalbard skiller seg noe fra fastlandet fordi vi befinner oss i
et høyrisikoområde for rabies.
Rabies er en zoonose (overføres fra dyr til mennesker) med svært alvorlige konsekvenser (død) for de
som måtte bli smittet. Valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse er svært alvorlige og kan
være dødelige for hunder. Det er derfor svært viktig at våre hunder er vaksinert mot disse
sykdommene.
Kennelhoste er i seg selv ikke like alvorlig, men er ubehagelig og plagsomt når det står på, hundene
er anbefalt 3 uker restitusjon etter sykdom for å unngå ettervirkninger, og dessverre har vi sett en
del kjedelige følgesykdommer etter utbruddet i 2014. Pr i dag er over halvparten av hundene på
Svalbard vaksinert mot kennelhoste, og det ser ut til å ha effekt da vi ikke har registrert større
utbrudd de siste to årene.
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