
Kaningulsot upptäckt på skogshare
Nyligen hittades en död skogshare på Hallands Väderö, ett naturreservat i Kattegatt. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
har undersökt haren och den visade sig bära på den nya varianten av kaningulsotsvirus (RHDV2). Denna virustyp har aldrig
tidigare konstaterats hos skogshare.

Skogshare. Foto: Torsten Mörner/SVA (Bilden är fri att använda i samband med publicering av pressmeddelandet.)

Kaningulsotsvirus drabbar framförallt kaniner medan ett närbesläktat lagovirus orsakar fältharesjuka hos harar. I södra Europa har man på
senare tid haft fall av det nya kaningulsotsviruset, RHDV2, på fälthare, kaphare och italiensk hare. Det nu upptäckta fallet är den första haren
diagnostiserad med kaningulsot i Sverige och det första fallet hos skogshare överhuvudtaget.

– Det är för tidigt att säga vad denna upptäckt av kaningulsot på hare i Sverige betyder. Men mindre, isolerade populationer av skogsharar
kan förmodligen påverkas negativt om smittan får spridning bland skogsharar, säger forskare Aleksija Neimane vid SVA.

Deltar i europeiskt forskningsprojekt

SVA medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt där man studerar Lagovirus, dit olika varianter av RHDV hör. Studien genomförs för att öka
kunskapen om dessa virus och dess spridning hos hardjur, både harar och kaniner.

– Typ 2 (RHDV2) är den typ som har drabbat många kaniner i Sverige under 2016, inklusive kaniner från norra Skåne och södra Halland,
fastlandet som ligger närmast Hallands Väderö. Det finns inga vildkaniner på ön och det är okänt hur skogsharen smittats, men viruset kan
spridas via insekter, fåglar och även via smittat material på skor och andra föremål som kommer med besökande människor.

Saknar heltäckande bild

Kaningulsot ses i södra Sverige upp till Gävleborgs län och den nya typ 2-varianten har i dagsläget bekräftats i Blekinge, Gotlands,
Gävleborgs, Hallands, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Uppsala och Västra Götalands län. En heltäckande bild av smittspridning i
landet saknas dock. Under 2016 har flera större utbrott av sjukdomen förekommit på vild- och tamkaniner. Hur kaningulsot ursprungligen kom
till Sverige är oklart.
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Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors
hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se
Läs gärna vår digitala tidning Svavet.


