Om du tar med ditt djur på utlandssemestern
liga för ditt djur och som det är
bra att vaccinera mot. Statens
veterinärmedicinska anstalt ger
mer information och tips på vad
du kan göra för att skydda djuret.
Viktiga saker att tänka på:

Utlandsresor med djur
blir allt vanligare. Införselkraven ser olika ut beroende på vart och hur
du ska resa. En veterinär
kan hjälpa dig att uppfylla kraven, men som
djurägare bär du själv
ansvaret för att ta reda
på vad som gäller.
★ Tänker du ta med ditt djur på
utlandssemestern? I så fall gör
du klokt i att planera i tid. Det
första du bör fråga dig är om
det verkligen är nödvändigt att
ta med djuret. En lång resa kan
vara påfrestande för djuret och
dessutom kan obehagliga sjukdomar lura runt hörnet. Många
djur kan uppleva det stressfyllt
att komma till helt nya miljöer
och är det fråga om en flygresa
kanske det krävs transport i bur
i planets lastrum, säkerligen en
obehaglig upplevelse för en
familjehund.
Sjukdomar utanför våra gränser är en annan risk. Din hund
kan drabbas av något som kräver livslång medicinering eller
som i värsta fall är obotligt.
Dessutom finns risken att sjukdomar vi tidigare varit förskonade från, får permanent fäste i
Sverige.
Semester utomlands, som vi
människor tycker är så fantastiskt, har våra hundar nog inte
alls samma behov av. Borta bra,
men hemma bäst!
Att vara på hundpensionat kan
vara det bästa för din hund. Ta
reda på vilka som finns på din
ort och ta kontakt med dem i
god tid före din resa. Besök
dem gärna och ställ alla frågor
som du har kring att lämna din
hund. Det finns även kattpen-
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Man bör helst låta bli att ta med sitt husdjur utomlands på semestern.
Foto: Istockphoto
Många djur blir stressade under transporten.

sionat och vissa djuraffärer tar
emot sällskapsdjur som till exempel marsvin, kaniner och fåglar när ägaren är på semester.
Hör efter i bekantskapskretsen om någon vill ta hand om
ditt djur. Det finns många familjer som inte har möjlighet att ha
egna djur, men som blir överlyckliga över att få ta hand om
ett under några veckor på sommaren.
Som djurägare har du ett
stort ansvar. Måste djuret trots
allt följa med på resan är du
själv skyldig att ta reda på vilka
intyg och vaccinationer som
krävs, och om djuret behöver
avmaskas mot exempelvis
dvärgbandmask innan ni reser
hem igen. Förberedelserna kan
ta tid, särskilt om vaccinationerna behöver upprepas. Generellt
gäller att ju längre bort du reser,
desto längre tid tar det att skaffa
alla papper. Men även länder på
närmare håll kan ha införselkrav
som tar lång tid att uppfylla.
Storbritannien och Irland är två
exempel.
Jordbruksverket ger information om vilka införselregler som
gäller i Sverige, men du måste
också ta reda på vad som gäller

i det land du ska resa till. Länder
inom EU har samma grundregler, ändå kan det finnas nationella variationer. Kontakta landets ambassad i Sverige alternativt landets veterinärmyndighet för att få reda på mer. Det är
viktigt att du begär skriftlig information.
Reser du genom flera länder
måste du ta reda på införselkraven i varje land du passerar. Risken finns annars att du fastnar
i tullen och djuret omhändertas
eller avlivas. Då får du själv stå
för omkostnaderna.
Införselreglerna syftar till att
skydda mot rabies. Tänk på att
det också kan finnas andra sjukdomar och parasiter som är far-

c Vilket djurslag gäller det?
Införselreglerna ser olika ut
beroende på djurslag.
c Antal djur?
Reglerna förändras om du
reser med sex djur eller fler.
c Är djuret ett sällskapsdjur
eller handelsdjur?
Ska djuret säljas, byta ägare
eller transporteras som
fraktgods via flyg räknas det
som handelsdjur och reglerna
ser annorlunda ut.
c Vart ska du åka och vilka länder passerar du på vägen?
Ta reda på vad som gäller
i varje enskilt land.
När du fått tillräckligt med information kontaktar du en veterinär. Tillsammans går ni igenom vilka vaccinationer som
krävs och när de ska utföras.
Det är viktigt att djuret identitetsmärks innan det vaccineras.
Annars finns ju inga bevis på att
det är just ditt djur som behandlats. Djuret ska märkas med
microchip. Är djuret märkt med
tatuering är den endast godkänd om den är gjord före
3 juli 2011.

HEMSIDOR OCH TELEFONNUMMER:
Jordbruksverket www.jordbruksverket.se/resameddjur
Tel: 0771-223 223
Statens veterinärmedicinska anstalt www.sva.se
Tel: 018-67 40 00
Tullverket www.tullverket.se
Tel: 0771-52 05 20
Flygtransporter av djur
www.trustforwarding.se/default.asp?NavID=1042
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