Oppdatert informasjon til klubber, forbund og regioner

Alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder over hele landet.
Vi sendte onsdag informasjon om sykdomsutbrudd. Vi har siden fulgt saken tett og oppdaterer
nettsiden www.nkk.no/alvorligsykdom fortløpende med ny informasjon. Vi har kontakt med
Veterinærinstituttet og Mattilsynet for informasjonsflyt.
Også innlegg på våre Facebooksider oppdateres fortløpende med ny informasjon og inneholder en
rekke spørsmål og svar om situasjonen.
I skrivende stund har vi nettopp fått inn obduksjonsresultater fra de første obduksjonene på
Veterinærinstituttet. Disse utelukker salmonella og rottegift/spesifikk forgiftning.
• Obduksjon av de tre første hundene viser tydelige tegn på alvorlig tarmsykdom. Patologene
observerte en svært blodig tarmbetennelse, og har eliminert de vanligste årsakene til blodig
tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon.
• Basert på de første obduksjonene av døde hunder vil Veterinærinstituttet utelukke rottegift
og lignende spesifikke forgiftninger som mulig dødsårsak. De obduserte hundene har ikke
indre skader som vil være forenlig med slik forgiftning. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle
typer toksiner som eksempelvis kan forekomme naturlig.
Våre råd til hundeeiere er i tråd med Mattilsynets anbefalinger:
• Begrens nærkontakten mellom hunder.
• Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken.
• Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær.
• Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler.
• Ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller
gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses.
NKK valgte 5. september å anbefale klubber og forbund med arrangementer 6. -8. september å
avlyse disse med bakgrunn i den uavklarte situasjonen. Avlyste arrangementer ligger på nettsiden
linket til over.
Når det gjelder neste ukes og senere arrangementer vil vi komme med en ny anbefaling over helgen
når flere resultater fra Veterinærinstituttets undersøkelser foreligger. Dette gjelder også bl.a. NKK
Rogaland neste helg.
Hovedstyret vil ha et ekstraordinært telefon-styremøte i ettermiddag kl 16 for å se på flere
elementer i den oppståtte situasjonen.
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