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Nå kan det bli enklere å ta med kjæl  edyret ditt på ferie til utlandet. Nye regler gjør at du kan komme 
unna karantenen.

d
et er en herlig følelse å kun-
ne gå gatelangs med sin 
egen hund på ferie i Europa. 
Mange nordmenn har be-
gynt å ha feriesteder utenfor 
Norge, og muligheten for å 

kunne ta med seg kjæledyrene gjør det 
mye enklere å kunne tilbringe lengre opp-
hold i utlandet, sier dyrlege Solvejg Kna-
genhjelm. 

Hun er selv er hundeeier, og vet at mange 
dyr trives dårlig i kennel. 

Enklere. Dette kan bli lettere og billigere å 
ta med seg kjæledyret på reise, etter de 

nyeste reglene fra 1. januar i år, blant an-
net fordi kravet om blodprøve 120 dager 
etter siste rabiesvaksine, har falt bort. Det 
har også kravet om karantene fra land 
utenfor EU/EØS og listeført tredjeland 
også. 

– Reglene gjelder for alle som tar en 
hund, katt eller ilder inn i Norge. Og reglene 
er de samme uansett om du importerer et 
dyr fra et annet land, eller bare skal ta med 
deg kjæledyret ditt tilbake fra ferien, presi-
serer Knagenhjelm. 

Hun minner om at det er ulike regler for 
inn – og utreise. Det er reglene i landet du 
reiser til, du skal forholde deg til. På tilbake-

Om du planlegger å ta med hunden på sommerferie til utlandet, bør du begynne planleggingen nå. Her er         Lana som vurderer sydentur. 

passopp v ed grensen 

Hva koster det å ta med hunden 
vår på flyet?

Det er litt forskjellig fra selskap til 
selskap og hvor man skal reise: Men 
ca. 240 kroner (innen Norge) til 
1210 kroner (f.eks. Asia) (prisene er 
tatt fra SAS, for burstørrelse innen 
158 cm. Større er prisene doblet). I 
tillegg må dyret ha godkjent trans-
portbur (flyselskapene gir informa-
sjon om dette).

Man må ha god tid på flyplassen 
(mer enn to timer før på de større 
flyplassene), og det må være til-
gang til vann og mat i buret (som 

man må ta med selv), samt ha en 
absorberende underlag i buret i til-
felle tiss e.l.
Små dyr (under åtte kg) og kattun-
ger/valper kan transporteres i kabi-
nen, men må også ha godkjent bur 
i godkjent kabinstørrelse. All trans-
port med dyr må avtales med flysel-
skapet før reisen, da det er begren-
set med plasser for dyr per flystrek-
ning.

For engstelige dyr er det lurt også 
med såkalte reisetabletter som kan 
hjelpe på å roe dyret før avreise.

Hilsen Solvejg

l For reise til/fra EU og EØS-land: Godkjent EU-pass som inneholder 
navnet til dyrets eier og informasjon om ID-merking, rabiesvaksina-
sjon, behandling mot bendelorm og resultat av blodprøvekontrollen.
l Dyr fra listeførte land (se mattilsynet.no) som skal inn i et EU/EØS-
land, må i tillegg ha et veterinærsertifikat.
l Innførsel av kjæledyr til Norge fra ikke-listeførte land skal bare skje 
via Gardermoen og Storskog Vei, med mindre slik kontroll har vært ut-
ført på et annet godkjent innførselssted i EU/EØS. Disse dyrene kan 
føres inn over enhver tollstasjon, såframt det kan dokumenteres at dy-
ret har blitt kontrollert. Slike bevis kan bestå av myndighetenes stem-
pel på sertifikatet/passet eller et såkalt CVED (Common Veterinary En-
try Document) fra grensen. Dersom dyret kommer direkte fra et ikke-
listeført tredjeland må du varsle Mattilsynet, Gardermoen eller Stor-
skog minimum 48 timer i forveien om tid og sted for ankomst. 

Viktig å huske på før avreise

FAKtA

Solvejg Knagenhjelm

Spør dyrlegene

KontAKt oss
Har du dyrespørsmål du 
ønsker å få svar på i denne 
spalten eller bilder av deg 
og kjæledyret ditt, skriv til 
dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på 
kjæledyret og deg!

Camilla Hvidsten Lilleholt

Jeg har hørt at det er lurt å vaksi-
nere mot leptospirose i tillegg til 
rabies når jeg skal reise utenlands 
med hunden min. Hvorfor er dette 
lurt?

Leptospirose er en sykdom som er 
uvanlig her i landet, men som er 
vanlig i middelhavslandene og i Øst-
Europa. Bakterien forårsaker beten-
nelse i nyrer og lever, og kan være 
dødelig. Den skilles ut i urinen, og 
smitter andre via dette. Mennesker 
kan også bli smittet (av for eksem-
pel deres kjæledyr) og få alvorlig 
sykdom. Vaksinen gir god beskyt-
telse.

En annen sykdom som er relativ 
vanlig i mange av de varmere Euro-
peiske landene er hjerteorm. Det vil 
kunne gi symptomer på hjertesvikt. 

Det er ikke mulig å bli kvitt parasit-
ten når den først har fått fotfeste, 
så det er anbefalt å ta forebyggen-
de behandling hele tiden mens hun-
den oppholder seg i utlandet. 

Flåttbehandling er også anbefalt. 
Mer informasjon om hvordan dette 
gjøres kan du få hos din dyrlege.

Det er flere andre sykdommer 
som ikke finnes i Norge, men som 
er relativt vanlig i andre Europeiske 
land, og derfor er det lurt å holde 
dyret sitt vekk fra andre dyr på rei-
sen, samt å gå til veterinær med en 
gang den viser noe symptomer på 
sykdom. I Norge er det også viktig å 
opplyse om reisevirksomhet ved 
eventuell sykdom etter dere har 
kommet hjem!

 
Hilsen Solvejg

HeLgforbruker
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veien er det reglene i Norge som gjelder, 
og de er ulike alt etter hvilket land du 
og dyret ditt har besøkt. 

– Det er derfor viktig å sette seg godt 
inn i hvilke regler som gjelder for ak-
kurat det landet du og kjæledyret ditt 
skal oppholde dere i før du reiser, opp-
lyser hun.

Ulike regler. Mattilsynet anbefaler derfor 
alle å gå inn på deres nettsider i god tid 
før reisen og finne ut hva som gjelder for 
det landet de skal til. Blant annet så er 
det nå innført et nytt regelverk som 
medfører at norske hunder som skal inn 

til Finland, Storbritannia, Irland og 
Malta må behandles mot bendelorm 
(echinococcose). Behandlingen skal som 
hovedregel foretas 24–120 timer før 
hundene innføres til de aktuelle landene. 
Behandlingen må foretas av veterinær 
og dokumenteres i dyrets pass.

– Det nye regelverket stiller ulike 
krav til hvilke forberedelser du må gjø-
re, avhengig av hvilket land dyret opp-
holder seg i før det kommer inn til Nor-
ge. Sverige og Norge er begge rabiesfrie 
land og har egne regler for kryssing av 
grensen med kjæledyr, sier Knagen-
hjelm. 

Reiser fra Sverige. For alle som reiser fra 
Sverige inn i Norge blir det foreløpig 
ingen endring i reglene. Det er i dag 
krav om at katter og hunder som har 
vært i Sverige skal behandles mot re-
vens dvergbendelorm, og at behandlin-
gen skal dokumenteres av dyreeier i en 
egenerklæring. Dette skjemaet finner 
du på Mattilsynet sine nettsider, og skal 
printes ut og fylles ut før du krysser 
grensen tilbake til Norge. 

– Det er varslet at det i løpet av 2012 
også vil komme krav om både gyldig 
ID-merking og kjæledyrpass for dyr 
som har oppholdt seg i Sverige. Vi an-
befaler derfor alle dyreeiere å skaffe 
dyret sitt gyldig ID-merking og pass 
først som sist, selv om man ikke skal 
lenger enn til Sverige. Med ID-merking 
og pass blir dyrene lettere å identifisere, 
og det vil også gjøre at grensepasserin-
gen går fortere og lettere for alle parter, 
opplyser dyrlegen.

Regler fra EU land. Dyr som kommer fra 
EU skal undersøkes av Tollvesenet. Dy-
ret skal ha et kjæledyrpass der all in-
formasjon skal føres inn. Hunden skal 
være ID-merket (ved merking utført 
etter 03.07.11 er det kun mikrochip 
som er godkjent). ID merkingen skal 
utføres før den får første rabiesvaksine.

– Hunden eller katten skal vaksine-
res mot rabies, to vaksiner med tre til 
fire ukers mellomrom. Man kan tid-
ligst begynne med dette ved tre måne-
ders alder. Deretter må man vaksinere 
mot rabies en gang i året (innen 365 
dager). Man skal vente 21 dager fra 
siste vaksine før man kan reise inn.

Hunden skal være behandlet mot re-
vens dvergbendelorm med godkjent 
preparat. Behandlingen skal være gjen-
nomført i løpet av de siste 10 dagene før 
innreise til Norge, og behandlingen 
skal skje i landet hunden reiser fra. Be-
handlingen skal så gjentas i løpet av de 
første syv dager etter innreise til Norge. 

– Begge behandlingene skal atteste-
res i pass eller veterinærattest av vete-
rinær. Kravet gjelder ikke for hunder 
som kommer direkte fra Finland, og 
som altså ikke har vært i noen andre 
land enn Finland eller Sverige. Det er 
mulig å kjøpe ormekuren hos dyrlege 
før man reiser, og ha det med til dyrle-
gen hvor man ferierer, sier Knagen-
hjelm.

Listeført tredjeland. Dyr fra listeførte 
land som skal inn i et EU/EØS-land, 
må i tillegg ha et veterinærsertifikat, 
med navnet til dyrets eier og informa-
sjon om ID-merking, rabiesvaksina-
sjon og behandling mot bendelorm. 

Sertifikatet skal være undertegnet av 
offentlig veterinær i avsenderlandet. 

–Dyr som allerede har godkjent EU-
pass, og som skal tilbake til EU/EØS 
etter å ha oppholdt seg i et listeført 
tredjeland, trenger ikke annen doku-
mentasjon enn EU-passet, presiserer 
dyrlegen.

Ved innførsel av kjæledyr fra liste-
førte land (se mattilsynet.no for listen), 
skal dyret ved grensepassering under-
søkes av Mattilsynet.  

Uten EU-godkjent rabiesbekjempelse. De 
strengeste reglene gjelder for innførsel 
av dyr som har oppholdt seg i land som 
ikke tilhører EU/EØS, og som heller 
ikke står på listen over listeførte land.
Den tidligere karantenetiden erstattes 
nå av at dyret har gyldig ID-merking, 
veterinærattest med dokumentert or-
mekur, samt rabiesvaksine med anti-
stoffkontroll. Antistoffkontrollen må 
gjøres minimum 30 dager etter vaksi-
neringen, og det er en ventetid på mini-
mum 90 dager etter datoen for anti-
stoffkontroll. 

– Når alt dette er i orden, skal det ut-
stedes veterinærattest fra en offentlig 
veterinær som bekrefter at alle kravene 
for innførsel til Norge er oppfylt. Det 
nye er altså at du nå må vaksinere dyret 
ditt og ta blodprøvekontroll, men du tar 
ventetiden før reisen, og ikke i en ka-
rantene ved innreise til Norge, poeng-
terer Knagenhjelm.

For dyr mindre enn tre måneder eller 
for reise med flere enn fem dyr, gjelder 
egne regler (mattilsynet.no). Disse re-
glene gjelder kun for hund/katt/ilder. 

Nå kan det bli enklere å ta med kjæl  edyret ditt på ferie til utlandet. Nye regler gjør at du kan komme 
unna karantenen.

Om du planlegger å ta med hunden på sommerferie til utlandet, bør du begynne planleggingen nå. Her er         Lana som vurderer sydentur. 

passopp v ed grensen 
«Det nye regleverket 
stiller ulike krav til hvil-
ke forberedelser du må 
gjøre»

våre
dYrA


