
 

Hvordan forholder man sig i tilfælde af et udbrud af kværke? 

Kværke omtales fra tid til anden i både de trykte og på de sociale 

medier, når der har på landsplan forekommer nogle sygdomsudbrud. 

Det er vigtigt at understrege, at selvom kværke dukker op i perioder, er 

der ikke flere udbrud end normalt. Vi vil derfor gerne med denne 

skrivelse informere om sygdommen, samt hvordan vi anbefaler der 

ageres i besætningen i forbindelse med mistanke om, eller udbrud af 

sygdommen kværke. 

Kværke er forårsaget af en bakterie, der hedder Streptococcus equi 

subsp. equi, en lignende sygdom forårsages af bakterien Streptococcus 

equi subsp. zooepidemicus. 

Symptomerne er høj feber og hævede lymfeknuder ved de øvre luftveje 

med evt. byldedannelse og evt. tykt gult næseflåd. Byldedannelsen kan 

medføre at hesten får svært ved at indtage føde og trække vejret (heraf navnet på sygdommen). I nogle 

tilfælde kan bylderne ikke ses udefra, men kræver en kikkertundersøgelse for at få undersøgt de indre 

lymfeknuder samt luftposerne. Undersøgelsen vil i så fald foregå på en klinik, hvor hesten kan være i 

isolation og ikke kommer i kontakt med andre heste. Der ses nogle gange hoste og nogle heste er voldsomt 

medtagede, mens andre har kun ganske lette symptomer på sygdommen. 

Kværke er ikke en anmeldepligtig sygdom, men alle har et moralsk ansvar overfor de øvrige heste i området 

til at være med til at mindske smittespredning. Kværke smitter ved direkte kontakt eller kontakt med 

redskaber, der har været brugt til smittede heste. Dvs. det er relativt let at mindske risikoen for smitte 

markant. 

Ved sygdomstegn bør dyrlæge kontaktes, og der lægges en plan for behandling af individet samt 

håndtering af besætningen. 

Der kan undersøges for kværke ved dyrkning af en næsesvaber eller svaber af det pus, der ses fra næsen 

eller opbrud af bylder. Det kan være en god idé at undersøge, selv ved ganske svag mistanke, da man evt. 

derved kan berolige de mennesker, der færdes i stalden og afvise kværke mistanken på baggrund af 

laboratorieundersøgelserne. 

Det er ofte unge heste, stressede heste eller heste, der lige har flyttet staldmiljø, som rammes hårdest af 

sygdommen. Oftest klarer hestene sygdomsperioden uden følger, men der kan være enkelte tilfælde, hvor 

hestene får senkomplikationer til infektionen. Heste, der har været syge af kværke, er ikke modtagelige for 

sygdommen i op til 5 år herefter. Ved kværkeudbrud anbefales det at isolere de smittede heste og 

informere alle, der kommer i stalden om, hvordan man bør forholde sig. 

Inkubationstiden (dvs. tiden fra hesten smittes med bakterien til sygdommen viser sig) er ca. 3-10 dage. Det 

anbefales, at de syge heste forbliver isoleret fra de raske indtil 3 uger efter den sidste hest er erklæret rask. 

 



 

 

Udstyr, der bruges til smittede heste, skal forblive hos dem under sygdomsperioden. Det gælder alle former 

for udstyr, foderskovle, udmugningsudstyr, strigler m.m. Når der fodres og muges ud m.m. håndteres den 

smittede stald, som det sidste, hvorefter de personer, der har været i kontakt med hestene straks skifter tøj 

og sko og går i bad. Tøjet vaskes og skoene desinficeres inden 

anvendelse på ny. Kværkebakterien overlever i miljøet, hvorfor 

det efter et kværkeudbrud er vigtigt, at boksene, krybber, 

vandkopper, spande etc. vaskes og desinficeres med f.eks. 

Virkon S. Udstyr og redskaber skal ligeledes renses og 

desinficeres.  

Kværke kan givetvis ikke udryddes, men hvis de syge heste 

omgås med omtanke, kan smittepresset nedsættes markant og 

sygdommens spredning derfor minimeres.  

Hvis der er tvivl om hvordan et sygdomsudbrud skal håndteres 

anbefales det at spørge dyrlægen til råds, hvor der kan 

fremstilles en vejledning til den enkelte besætning.   

 

 


