
Reise til utlandet med hund?
Skal du ha med deg hunden din på ferie over landegrensen? Her ser du forholdsreglene du må ta før du pakker ned badetøy,
slippers og solbriller.

Enten du skal ha med hunden på hytta i Sverige, på bilferie til Danmark eller på reise til mer eksotiske strøk er det viktig å følge landets egne
regler for innførsel av dyr. Noen land krever flere vaksiner enn andre. Mattilsynets regler gjelder kun for returen, altså innreisen tilbake til
Norge.

Gyldig pass og ID-merking

Alle hunder som skal reise til utlandet, Sverige inkludert, må ha et gyldig pass. Dette får du hos veterinæren din. Passet skal være tilgjengelig
på hele reisen. Kriteriet for å få et pass er at hunden din er ID-merket.

Revens dvergbendelorm

Hunder som skal reise tilbake til Norge må behandles for revens dvergbendelorm i utlandet ett til fem døgn før returen til Norge. Behandlingen
må utføres hos veterinær og dette skal dokumenteres i hundens pass. Dette gjelder for alle land utenom direkte innreise fra Finland,
Storbritannia, Irland og Malta. 

Bendelormen er faktisk ufarlig for hunder og katter, men kan gi alvorlige sykdommer hos mennesker. 

Rabiesvaksinasjon

Skal du reise lengre enn til Sverige må hunden vaksineres mot rabies. For at denne skal være gyldig må både vaksinen og vaksinasjonen
oppfylle bestemte krav. For hunder brukes "Rabisin vet." eller "Versiguard Rabies Vet.", og vaksinen settes og attesteres i passet av en
autorisert veterinær. Hunden må være minst 12 uker ved første vaksinasjon og ID-merket. Ved grunnvaksinering er den gyldig først 21 dager
etter at vaksinen ble gitt. 

Til hjemturen

Har du vært på tur i EU-land, Sveits og Island (se komplett liste hos Mattilsynet her), må du uoppfordret vise frem hunden din og
dokumentasjon når du passerer tollen. Når du er tilbake anbefaler Mattilsynet at du behandler hunden mot revens dvergbendelorm for å være
på den sikre siden.

God ferie!


