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Resa med
husdjur
Nu är sommaren här och för många
innebär detta att resa. Vad är det
egentligen som gäller när man ska
ut och resa, får man ta med sig sin
hund och katt hur som helst?
I den här artikeln tar vi upp lite om
vad som gäller för att resa med sin
hund och katt inom EU idag.
TEXT: KARIN SZABÓ

SOM DJURÄGARE BÖR MAN vara medveten om
vad som krävs för att resa till ett annat land,
men också vad som krävs för att få ta med
djuret hem igen. Kraven kan ändras snabbt
och man måste själv kontrollera att man har
den senaste informationen.
Grundkraven för att få resa med sin hund
och katt inom EU är att djuret är ID-märkt
och har ett pass där ID-nummer, vaccinationer och behandlingar skrivs in. Generellt
gäller att djuret är chipmärkt, men om en
hund är öronmärkt före 3 juli 2011 samt
har ett pass eller veterinärintyg där detta
framgår behöver den inte märkas om. Det
kan dock rekommenderas att chipmärka för
att minska riskerna för misstag vid gränsen
om tatueringen i örat är svårläst.

HUNDEN OCH KATTEN ska

vara vaccinerad
mot rabies senast 21 dagar innan resa.
Detta ska intygas i passet. Vaccinationen
är endast giltig om den görs tidigast vid
12 veckors ålder. Rabiesvaccination krävs
inte om man enbart ska resa till Norge.
Från och med 29 december 2014 får

man inte föra in hundar eller katter yngre
än 3 månader i Sverige. Eftersom rabiesvaccinationen inte får göras tidigare än vid
12 veckors ålder, innebär detta i praktiken
att djuret inte får resa förrän den är minst
15 veckor gammal. Undantaget är Norge
där det inte finns krav på rabiesvaccination.
Vid resa till våra grannländer Finland och
Norge (och även Malta, Storbritannien och
Irland) krävs att hundar även är avmaskade
mot Rävens dvärgbandmask. Detta ska göras 1-5 dygn innan man passerar gränsen.
Avmaskningen ska intygas av veterinär och
föras in i passet. Detta gäller inte katt.
Även om man uppfyller kraven för in och
utförsel är det viktigt att komma ihåg att det
finns andra sjukdomar som kan drabba ditt
djur och i vissa fall även spridas till människor (zoonoser). Vi rekommenderar därför
profylaktiska åtgärder såsom skydd mot
fästingar, sandmyggor, kattloppor mm.
Det finns också vaccin tillgängligt för vissa
sjukdomar man träffar på nere på kontinenten. Rävens dvärgbandmask har ju dessvärre under senare år påvisats i Sverige men
är mycket vanligare i andra länder. Denna
parasit kan orsaka allvarlig, svårbehandlad
sjukdom hos människa. Avmaska därför din
hund 1-2 dagar innan hemresan.
Kom ihåg att alltid anmäla i tullen att du
för in ett djur. Kör på ”rött” om ingen tullare
är på plats. Kommer du med egen båt kan
du ringa vakthavande tullbefäl.
att låta ditt djur
stanna hemma kanske det blir aktuellt med

OM DU TROTS ALLT VÄLJER

hund- eller kattpensionat. Ta kontakt med
pensionatet i god tid för att förvissa dig
om att du förberett ditt djur för en vistelse
där. Ofta krävs uppdaterad vaccination mot
kattsnuva och kennelhosta.
Kontakta gärna djurkliniken för mer
information om hur du bäst förbereder ditt
djur inför semesterresan.
MED DETTA BER VI PÅ VÄRMDÖ DJURKLINIK ATT
FÅ ÖNSKA EN RIKTIGT TREVLIG SOMMAR!
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