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H
ittills är det främst ret-
rievers som drabbats,
vilket tros bero på att
träningar och tävlingar

bedrivs under vår och sommar då
andra jakthundar har sin vilope-
riod. 

Peggy Westerlund i Enköping har
två labradorer och en tysk jaktter-
rier. 

I juni drabbades hela flocken av
någon slags förkylning. 

– De blev jätteförkylda. Jag har
aldrig sett något sådant på några
hundar i hela mitt liv. På labradoren
Zäta hängde det snor ur näsbor-
rarna när han nyste.  

Den tyska jaktterriern Malte blev
sämst och hade torkat gult snor runt
nosen. Han fick dessutom ont i nac-
ken och fick smärtstillande av vete-
rinär, berättar hon.

En månad utan luktsinne
Peggy Westerlunds hundar var

täppta i näsan och saknade
luktsinne i nästan fyra veckor.

– Jag testade av dem ibland
genom att kasta frolic på gräsmat-
tan men de kände absolut inget alls.
Jag skulle tro att de inte hade
luktsinne alls på två veckor och
sedan lite ”halvdant” i ytterligare

Kennelhosta härjar 
i Mellansverige
Sedan i våras härjar en
hundförkylning i Mellansve-
rige som yttrar sig i rin-
nande hundnosar,
fnysningar och i vissa fall
helt tappat luktsinne i flera
veckor.  

Nu är PeggyWesterlunds
hundar friska igen – lagom
till att jaktsäsongen kommit
igång.  Foto: Privat

Vänd u

Tyska jaktterriern
Malte hade hela
nosen full at torkat
gult snor när han var
sjuk tidigare i sommar.
Foto: Peggy Westerlund

Text och foto: Mari Nälsén
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Kennelhosta? En
sjukdom med för-
kylningsliknande
symptom härjar.

Birgitta Bergs hund Isa fick förkylningen under en apporteringskurs i
Uppland.
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två.  Egentligen är det väldigt likt
hur vi själva var när vi var sjuka i
vintras. 

En annan som drabbats är Kicki
Pilenås, jaktprovsdomare och jägare
som dessutom jobbar i receptionen
på en veterinärstation i Karlstad.

Var på apporteringskurs
– Jag tror hundarna blev smittade

när vi var på en apporteringskurs
där många hundar deltog. Jag
hörde ju att hundarna fnös men re-
flekterade inte över det förrän jag
upptäckte att de saknade luktsinne,
säger Kicki Pilenås.

Hon för givet att det var noskvals-
ter och behandlade för det. 

– Men det verkade inte vara det.
Jag fick det inte på hela flocken hel-
ler, utan en hund klarade sig och
hade luktsinne hela tiden.
• Har ni fått in några förkylda

hundar på kliniken?
– Inte vad jag vet om förutom

mina egna. Jag skulle tro att de som
fått det bara antar att det är ett
virus, vilket det troligen är, och av-
vaktar tills det går över, vilket det
har gjort, svarar Kicki Pilenås.

När Jakt & Jägare ringer runt till
veterinärstationer runt om i Värm-
land svarar de ungefär detsamma.
Det har varit en hektisk sommar
och svårt att hitta tider, vilket gjort
att de i första hand rått hundägare
att avvakta om hundarna inte varit
allmänpåverkade.  

Olika effekt av smittan
Aktiva retrieverägare runt om i

Mellansverige vittnar att i stort sett
alla har kännedom om ”förkyl-
ningen” och att många har haft den
på sina hundar. En del bara i form
av lite nästäppa eller fnysningar,
medan andra hundar har tappat
luktsinne som följd. 

Vissa har bara haft det på en
hund, andra på alla sina hundar. 

Birgitta Berg från Åmotfors åkte
tillsammans med tre kompisar på
apporteringskurs till Norrtälje i slu-
tet av juli. 

– Vi var tre som åkte i samma bil
och bodde i samma stuga. Två av
tre hundar blev förkylda några
dagar efter hemkomsten. Min
labradortik hade symptom bara
några dagar, men hon smittade
taxen hemma som blev mycket sju-
kare.

Chock på duvjakten
För Sandra Jonsson i Säffle blev

det riktigt dramatiskt. När duvjak-
ten inleddes i början av augusti fick
hon en chock.

– Jag visste att några av hundarna
var lite förkylda men de tre som
skulle vara med på duvjakten
trodde jag var friska. Det var de
inte. De kände inte någon vittring
och hittade inte fåglarna som fäll-
des, berättar hon. 

– Jag blev mycket smärtsamt med-
veten om hur maktlös man är när
man är på jakt med en obrukbar
hund. Man får inte hem all fågel
såsom man bör, tillägger Sandra
Jonsson

Normal kennelhosta
På statens veterinärmedicinska

anstalt (SVA) berättar hundexper-
ten Ulrika Windahl att det som
hundägarna beskriver som ”förkyl-
ning” troligen är det som med ett
samlingsnamn kallas för kennel-
hosta.  Men att det skulle vara en
epidemi tror hon inte.

– Nej, vi har inte fått några rap-
porter om att det skulle vara något
sådant på gång. Det här ligger inom
ramen för vad som är normalt.  

Precis som med förkylning hos

Duvjakten spolierades
när Sandra Jonssons
hundar inte kände den
minsta vittring av de
skjutna fåglarna.



J&J 10 2016

människa kan hundar drabbas i
större eller mindre omfattning, be-
roende på hur mottaglig hunden är. 

Osäker på orsaken
Om det är det virus eller den bak-

terie som ingår i vacciner mot ken-
nelhosta kan vaccination ge ett
skydd mot att hunden är snuvig
under en längre tid. 

Men, precis som hos människa så
vet man inte säkert vad som orsakat
snuva i varje enskilt fall.

– Det behöver ju inte vara kennel-
hosta. Det kan vara ”förkylningsvi-

rus” som inte är så allvarliga, och
som man inte vaccinerar mot, eller
en kombination, kommenterar Ul-
rika Windahl på SVA.

– Hunden kan också ha fått in en
främmande kropp som gör att den
nyser och försöker bli av med den
eller så kan den ha smittats av nos -
kvalster, tillägger hon. 
• Vad ska man göra om man

har en hund som verkar vara
förkyld?

– Man ska rådgöra med sin vete-
rinär och undvika att träffa andra
hundar, svarar Ulrika Windahl.

Hundkurser och utställningar ger smittspridning. Främst grasserar
kennelhostan inom retrievervärlden under sommaren, då det är högsä-
song för träningar och prov. 


