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QIMMEQ-projektet omhandler den grønlandske slædehund, og kombinerer tværfaglig 
forskning på et højt internationalt niveau med formidling og en stærk visuel profil. 
Projektet er grønlandsk forankret og følger principperne for Greenland Perspective.
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På jagt efter en forklaring på virus-udbruddene blandt slædehundene
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Grønland har den største slædehundepopulation i Arktis, og racen er 
unik, bl.a. fordi man har undgået opblanding med andre racer.

Sygdomsudbrud har gennem historien, og ligeledes i moderne tid, haft 
alvorlige konsekvenser for hundebestanden og for hundenes ejere. Flere 
gange er det set, at alle eller de fleste hunde i et område er døde. 

QimmeqHealth har til formål at beskytte den unikke grønlandske 
slædehunds helbred. Sygdoms-udbruddene er væsentlige i denne 
henseende og derfor igangsatte QimmeqHealth i 2018 en undersøgelse, 
der skulle afdække forekomsten af udbrud i historisk perspektiv, 
herunder undersøge mulige forklaringer på hvordan udbruddene opstår 
og hvorfra sygdommene stammer. 

METODE

For at tegne et tidsmæssigt og geografisk billede af udbruddene 
blev rapporter fra det Grønlandske Nationalarkiv og fra 
Veterinærmyndigheden i Grønland, samt videnskabelige 
rapporter og nutidige artikler, gennemlæst.

RESULTATER

Vi fandt:

• Udbrud rapporteret systematisk siden 1860. Nogle spredtes fra 
udgangspunktet til det meste af slædehundeområdet 

• En lang ca. 65årig pause i registreringer i midten af 1900-tallet, 
men 9 udbrud mellem 2000-2017, dvs. gennemsnitligt ca. et 
udbrud hvert 2. år. 

• Udbrud oftest identificeret på baggrund af hundenes 
symptomer, men hundesygevirus er enkelte gange påvist 
ved laboratorietests. Der mangler dog stadig en specifik 
karakterisering af de pågældende virus – der findes mange slags 
hundesygevirus og nogle kan også smitte sæler, polarræve og 
isbjørne. Således sås udbrud i Qaanaaq efter hundes kontakt 
med en smittet ræv 

• Tendens til at udbrudene startede nordfra og spredte sig sydpå 
via populære slæderuter. 

• Højere dødstal beskrevet i flokke med tynde og svækkede 
hunde samt hvalpe.

KONKLUSION

En detaljeret karakteristik af de virus som bryder ud mellem 
hundene er nødvendig for at kunne komme nærmere hvad den 
eventuelle kilde er, samt for at vurdere funktionsdygtigheden 
af standard-vacciner mod hundesygevirus. At kende kilden til 
smitte vil, sammen med vaccination, hygiejne-tiltag og øget 
generel sundhed, øge muligheden for at beskytte hundene 
effektivt mod udbrud. 
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