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Siden 2003 er flere og flere ræve i Storkøbenhavn, Nordsjælland og Roskilde blevet ramt 
af ræveskab. Synet af afkræftede ræve med tynd eller ingen pels 
er blevet almindeligt. 
Ræveskab stammer fra en hudsnylter – skabmiden – som får 
ræven til at klø hårene af, så den i løbet af få måneder dør af 
kulde, vægttab og sygdom. Der har længe været ræveskab i 
Jylland, men jo mere plads rævene har, og jo længere der er 
imellem dem, jo større chancer har de for at undgå smitte. Det er grunden til, at der 
stadigvæk er store enklaver i Jylland hvor ræven trives. På Bornholm, hvor rævene i sin tid 
levede tæt sammen på begrænset plads, udryddede en epidemi af ræveskab samtlige 
ræve i slutningen af 80´erne. 

Hvor farlHvor farlHvor farlHvor farlig er den for mennesker og husdyr?ig er den for mennesker og husdyr?ig er den for mennesker og husdyr?ig er den for mennesker og husdyr?    
Ufarlig for mennesker 

Skabmiden er ikke farlig, og det er meget sjælden at den overføres til mennesker. 
Hvis det sker vil symptomerne være en stærk kløe, som kan kureres medicinsk.   

Har man mistanke om at være blevet smittet efter kontakt med en 
skabinficeret ræv eller hund, bør man søge læge. 

Der findes en fætter til skabmiden som lever på mennesker, vi kender den 
som fnat. 

Hunde kan let kureresHunde kan let kureresHunde kan let kureresHunde kan let kureres 
Hunde inficeres meget let med skabmider fra ræven. Det mest 
karakteristiske symptom hos hunde med skab er en voldsom kløe.  

I starten er det som regel langs ørekanten, ned ad forbenene og ved 
haserne. Skabmiderne forårsager betændelse og kløe i huden, og derfor 
opstår der ofte rødme, varme, hårløshed og småsår på de angrebne 
områder. 



Hundene kan smittes fx under jagt, hvor hunde går i rævegrave. Ved 
optimale betingelser mener man at skabmiden kan overleve i op til 3 uger. 
Der kan også være smittefare hvis, hund og ræv bruger samme hul i 
hækken, eller hvis en hund finder en død skabræv.  

Har ens hund været i kontakt med en skabinficeret ræv bør man 
søgedyrlæge for at få hunden behandlet.  Medicinen kan ikke fås i håndkøb. 

Andre husdyr 

Husdyr, der har været i tæt kontakt med ræveskab, kan i sjældne tilfælde smittes.   

Symptomerne vil være tydelige - en ivrig kløen på de inficerede områder. 
Lidelsen behandles hos en dyrlæge. 

  

Hvis du ser en smittet rævHvis du ser en smittet rævHvis du ser en smittet rævHvis du ser en smittet ræv    
Hvis man ser en syg ræv i sin have, som er så svækket, at den ikke flygter hvis man 
kommer i nærheden af den, kan man ringe til Falck på tlf 70 10 20 30. Selskabet kommer 
så og afliver dyret. Dyrenes Beskyttelse betaler nemlig Falck for at komme nødstedt vildt til 
undsætning – herunder også syge ræve. 
Finder man en død ræv i sin have, kan man kontakte sin kommune. For at undgå 
yderligere smitte er det en god idé at fjerne den ved, uden at røre ved ræven, at krænge 
en plasticsæk ud over den. Brug gerne handsker. Alt efter hvilken kommune man bor 
i, kan den døde ræv enten afleveres hos kommunen, eller kommunens folk kommer og 
afhenter den. 
Skov- og Naturstyrelsens vildtkonsulenter kan hjælpe med råd og vejledning om 
ræveskab. Find adresse og telefonnummer på din lokale vildtkonsulent på: 

• Vildtrådgivning: Vildtkonsulenter 

Hvad er skab?Hvad er skab?Hvad er skab?Hvad er skab?    



Det er en hudsnylter, der lever og formerer sig i den øverste del af huden. Deres aktivitet 
fører til hårtab og dannelse af tykke, tørre skorper, som lugter ubehageligt. Med sin ringe 

størrelse  på 0,2-0,4 mm er skabmiden Sarcoptes scabiei 
knap synlig med det blotte øje. 
  
På ræven lever skabmiderne hovedsagelig på den bageste 
del af ryggen, halen, ydersiden af bagbenene og hovedet. 
Man har fundet ræve med mere end 2 millioner skabmider på 
sig. Ræven har formodentlig ikke et stærkt naturligt forsvar 

mod skab, hvorfor kan parasitten formere sig ganske 
voldsomt.  
  
Miden fremkalder en irritation i huden, der føre til en 
stærk kløe. Miden føre dernæst til pelstab, vægttab, 
sult og kulde. Sulten og kulden forstyrre rævens 
normale fødesøgning og levevis. Sulten fjerner rævens 
naturlige frygt og skyhed overfor mennesker og tvinger 
den til at søge ly og finde føde der hvor den er lettest 
tilgængelig, nemlig i nærheden af mennesker. Derfor er 
det ikke usædvanlig at finde fødesøgende ræve i 
bygninger. 
Et skabangreb fører ofte til rævens død indenfor få 
måneder. 

 

Læs mere: 

Den enes død Den enes død Den enes død Den enes død –––– den andens liv den andens liv den andens liv den andens liv    
 
Netop nu boomer antallet af harer, fasaner og vadefugle på Amager, oplyser Skov- og 
Naturstyrelsen. Samtidig har styrelsen for første gang siden 1980´erne observeret, at 
vadefuglene på Amager har fået unger. 



Udviklingen skyldes, at ræveskaben har tyndet så kraftigt ud i rævene, at en mængde 
andre dyr har fået mulighed for at overleve. Da ræveskaben nu breder sig til Nordsjælland 
og formentlig er på vej til det øvrige Sjælland, tyder meget på, at de sjældne harer og fugle 
er ved at få en renæssance. 
”Vi har her på Vestamager set flere og større fasankuld, flere harer, og i år har vi for første 
gang i mange år set unger af vadefugle. Så selv om det er gået hårdt ud over rævene 
herude, så kan man da glæde sig over, at byttedyrene får mulighed for at blomstre op. Vi 
vil formentlig se den samme udvikling i de områder, hvor skaben breder sig”, fortæller 
vildtkonsulent i Skov- og Naturstyrelsen, Sven Norup Jacobsen. 
Ræveskab er en hudparasit, der angriber og svækker vilde ræve. Parasitten er ikke i sig 
selv dødelig, men fordi rævene klør pelsen af, får de svært ved at holde varmen, og dør til 
sidst af kulde og sult. Med vinterens komme er der risiko for at skaben vil sprede sig 
yderligere, fordi rævene lever tættere sammen på denne tid af året. 
”Vi har netop konstateret syge ræve tæt på Helsingør, ligesom vi for nylig har observeret 
syge dyr i området omkring Grib Skov. Da parringstiden i januar givet vil føre til flere syge 
ræve, kan vi allerede nu konstatere, at der vil gå rigtig mange ræve til grunde i vinter”, 
fortæller Sven Norup Jacobsen. 
Hvis man ser en syg ræv i sin have, som er så svækket, at den ikke flygter hvis man 
kommer i nærheden af den, skal man ringe til Falck. Selskabet kommer så og afliver dyret. 
Dyrenes Beskyttelse betaler nemlig Falck for at komme nødstedt vildt til undsætning – 
herunder også syge ræve. Har man spørgsmål om ræveskab, kan man i øvrigt ringe til 
Skov- og Naturstyrelsens lokale vildtkonsulenter og få råd og vejledning. Adresser og 
telefonnumre på vildtkonsulenter 
 


