
  

Vaccination mod rabies 

Hunde og katte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine dyr – dit ansvar 

 

Det er lovpligtigt, at hunde og katte bliver vaccineret mod rabies.  

Hvis du som dyreejer modsætter dig vaccination af dine dyr, vil dette blive indberettet til 

Kommunalbestyrelsen og dyrlægen. Kommunalbestyrelsen kan lade dine dyr tvangsvaccinere og 

hvis dette ikke er muligt, kan de kræve, at dyret/dyrene bliver aflivet. 

 

Hvorfor er det så vigtigt? 

 

Rabies, også kaldet hundegalskab, er en virussygdom, der angriber hjernen og nerverne og 

forårsager dødelig hjernebetændelse. 

Rabies smitter via spyt. Virus findes i stor mængde i spyttet hos smittede dyr og overføres ved bid 

eller ved, at spyt kommer i berøring med sår og rifter. 

 

Rabies er vidt udbredt blandt rævene i Grønland. Ræve kan overføre sygdommen direkte til 

mennesker, hunde og katte. Hunde og katte kan overføre den til mennesker.  

Det er derfor vigtigt at forebygge sygdommen hos hunde og katte gennem vaccination.  

 

Hvordan ser et dyr ud når det har rabies? 

 

Dyr, som har rabies, ændrer adfærd. Ræve med rabies mister deres naturlige skyhed og kommer 

tæt på hunde og mennesker. Fredelige hunde, som får rabies, kan pludseligt blive aggressive. 

Andre symptomer kan være: stærk kløe, usædvanlig uro, nervøsitet, biden i alt - for eksempel jord 

og sten, unormal hovedholdning, raserianfald, savlen, lammelser af underkæben eller bagkroppen. 

Rabies kan også angribe mennesker, rensdyr, får og moskusokser. 

(Midterside) 

Har du formodning om at et dyr er angrebet af rabies skal du øjeblikkeligt anmelde det til 

dyrlægen, politiet eller kommunefogeden. 

 

 

Hvilke hunde og katte skal vaccineres? 

Alle hunde og katte skal vaccineres mod rabies første gang, når de er mellem 4 og 6 måneder 

gamle. Herefter skal de vaccineres igen hvert tredje år.  

Hunde og katte skal være raske og sunde, når de vaccineres.  

Dyr, som viser tegn på sygdom, for eksempel feber, “forkølelse”, ophørt ædelyst eller tynd mave 



  

må ikke vaccineres, ligesom udmattede eller stærkt afmagrede dyr ikke kan vaccineres.  

Vaccinen kan godt gives til drægtige tæver og katte. 

Man kan vaccinere hele året rundt. 

 

Husk det er din pligt at hjælpe med at holde dyret, når det skal vaccineres. 

 

 

Mærkning af hunde og katte 

 

Efter vaccinationen skal der fastgøres et skilt i hundens/kattens halsbånd. Skiltet skal fastgøres af 

vaccinatøren eller af dig, imens vaccinatøren ser det. 

Dette er beviset på, at dyret er vaccineret mod rabies. Når dyret bliver vaccineret igen efter 3 år, 

skiftes mærket ud med et nyt. 

 

 

Hvordan får du dine dyr vaccineret 

 

Kommunen har pligt til at sørge for, at alle hunde og katte i kommunen bliver vaccineret.  

Vaccinationen skal udføres af kommunens vaccinatør, som er særligt uddannet til dette. 

 

Husk: 

• Det er dit ansvar at dine dyr er vaccineret 

• Hunde og katte skal vaccineres første gang når de er mellem 4-6 måneder gamle og 

herefter hvert 3. år 

• Hunde og katte skal bære et skilt i halsbåndet, som bevis for at de er vaccineret 

• Du skal hjælpe vaccinatøren med at holde dyret 

 

 

 

For mere information kontakt Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland 

E-mail: uumasut@nanoq.gl 

 


