Sådan rejser du med

KÆLEDYR
Infografikken her fortæller dig, hvad du skal vide, når du skal rejse med dit
kæledyr.
Du får information om reglerne, der gælder i Europa, og om hvordan du kan
forberede rejsen med dit kæledyr. Du finder også tips til, hvad du kan gøre, så
rejsen bliver behagelig for alle samt en oversigt over, hvad du skal huske.

Regler
Du skal følge reglerne, så du undgår, at dit
kæledyr tager smitte eller sygdomme med sig.

Det betyder, at din rejse ikke foretages med henblik på at
importere eller eksportere kæledyret for at sælge det
senere.
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• Du har bestemt, at I skal rejse
• Dit kæledyr rejser sammen med dig eller en person, du
har givet fuldmagt til det
• Dit kæledyr skal IKKE sælges
• Ejendomsretten over kæledyret overdrages IKKE til en
anden person
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Reglerne gælder for "ikke-kommerciel flytning" af
kæledyr".

Generelle regler for hunde, katte og fritter

Ledsagelse af ejer eller
bemyndiget person
Et kæledyr skal ledsages af ejeren eller en
bemyndiget person:
• Kæledyret rejser sammen med dig (ejeren)
• Du har direkte ansvar for kæledyret
• Du kan bemyndige en person til at rejse med dit
kæledyr i stedet for dig
- Underskriv fuldmagt til den anden person
- Fuldmagten skal med på rejsen
- Bemyndigelsen gælder kun, hvis kæledyret rejser 5
dage før eller efter din rejse

TIP

Fødevarestyrelsen har lavet en skabelon til en fuldmagt til bemyndigelse.
Du kan hente den her: https://goo.gl/ejV1Zn

Dokumentation for at du
foretager en ikke-kommerciel
flytning af dyret
Politiet, Toldvæsenet eller dyrlægemyndighederne kan bede dig om dokumentation for,
at rejsen ikke sker med kommercielt formål.
Det kan du vise med:
• Hotelreservation eller hotelfaktura som beskriver, at
kæledyret boede sammen med dig
• Boardingpas
• Tog- eller busbilletter

ID-mærke og Mikrochip
Dit kæledyr skal være ID-mærket med en
mikrochip.
Mikrochippen er en elektronisk enhed, som indeholder
dit kæledyrs registreringsnummer. Det bruges til at
identificere kæledyret.
• Identificationsnummeret skal skrives ind i
kæledyrets pas
• Kan hjælpe myndighederne til at indentificere et
kæledyr, som er løbet bort, så de kan kontakte dig

BEMÆRK

Har dit kæledyr ikke en mikrochip, kan en tatovering accepteres.
Den skal dog være påført før 3/7/2011. Du skal stille en scanner
til rådighed, hvis mikrochippen ikke er i overensstemmelse med
ISO-standard 11784

EU selskabsdyrspas
Når kæledyret skal uden for grænserne, skal
det have et EU selskabsdyrspas:
• Passet bruges til hunde, katte og fritter
• Passet udstedes af en autoriseret dyrlæge
• Passet gælder for et dyr
- Hvalpe og killinger skal også have pas
• Passet giver oplysninger om:
- Rabiesvaccination
- Ormebehandling
- Rabiesantistoftest
• Dyrets ID-mærkning skal stå i passet
• Oplysninger om ejer og dyr skal fremgå
• Foto af dyret er ikke obligatorisk
• Kommer dit kæledyr fra et andet EU-land, skal det
beholde passet derfra og ikke have et nyt dansk pas
• Hvis passet er udstedt før 29/12/2014, gælder det
så længe, der er plads til oplysninger om
rabiesvaccinationer
• Passet gælder i hele EU
• Passet gælder også i nogle andre lande, der har
samme EU-vilkår, som fx Norge

PAS

BEMÆRK

Passet kan laves hurtigt hos dyrlægen, men det tager mindst 3
uger før det kan bruges. Det skyldes, at dit kæledyr skal have
opnået immunitet for rabies inden det rejser. Immunitet kan
tidligst opnås 21 dage efter vaccinen blev givet.
Prisen for et kæledyrspas afhænger af, hvor meget du skal betale
dyrlægen.

Vaccination
Mindst 3 uger før rejsen skal dit kæledyr have
sin vaccine mod rabies.
• Kæledyret skal være mindst 12 uger gammel, når
det får vaccinationen
• Når kæledyret vaccineres, skal det allerede have
mikrochip
• Kæledyret opnår immunitet tidligst 21 dage efter,
det fik vaccinen
• Kæledyret skal vaccineres igen inden
immunitetsperioden udløber

BEMÆRK

Tjek med veterinærmyndighederne i landet du skal til, om dit
kæledyr også skal have andre vaccinationer eller ormekure

Rejse med flere end fem kæledyr
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Konkurrenc

Normalt må du højst have fem kæledyr med på
rejsen.
1

Du kan dog få tilladelse til at medbringe flere, hvis du
skal til konkurrence eller fremstilling.

2

3

• Vis, at rejsen sker med henblik på deltagelse eller
træning
• Medbring skriftlig dokumentation for, at kæledyrene
er registreret til at deltage
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I Danmark er det lovpligtigt at du tegner en
ansvarsforsikring for dit kæledyr.
Den dækker skader på andre mennesker og deres ting,
som dit kæledyr har fremkaldt. Ansvarsforsikringen
dækker ikke udgifter til en dyrlæge. Du kan tegne en
sygeforsikring, som dækker udgifter til dyrlægen.
• Undersøg om forsikringerne også gælder i landet du
skal til - og hvor længe de gælder der

Spørg forsikringsselskabet om, hvordan du bedst forsikrer dit dyr,
når I skal rejse

Førerhunde eller servicehunde
De generelle regler gælder også for førerhunde
eller servicehunde. I Danmark gælder også:
• At du kan tage din hund gratis med i bus og tog
• At du kan tage hunden med i en taxa, medmindre det
skader chaufførens helbred

Generelle regler for kaniner eller gnavere
Undersøg først, hvilke regler, der gælder i
landet du skal til. Det kan du gøre hos den
danske ambassade i landet, du skal rejse til.
• Der kan være racer, du ikke må indføre
• Kaninen eller gnaveren behøver ikke et
selskabsdyrspas, men skal måske have et certifikat
• Brug Fødevarestyrelsens certifikatdatabase:
https://goo.gl/W99Dzq

Databasen har ikke certifikat – eller det er forældet – hvad gør du så?
• Kontakt landets veterinærmyndigheder og bed dem om at sende kravene, du skal opfylde
• Send kravene sammen med en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen
- Fødevarestyrelsen giver besked, når certifikatet er lavet eller hvis der mangler oplysninger
• Certifikatet udfyldes og underskrives
- I certifikatdatabasen kan du se, hvilke papirer du eller dyrlægen skal udfylde

Rejse i EU – særlige regler
Ikke alle EU-lande har de samme rejseregler. Nogle lande har flere regler:

I Finland, Irland, Malta og Storbritannien skal
dit kæledyr være behandlet mod rævens
dværgbændelorm
• Tidligst 120 timer og senest 24 timer inden
indrejsen

I Sverige må kæledyret tidligst vaccineres mod
rabies, når det er 12 uger gammel
• Indrejsen kan tidligst ske, når kæledyret er 15 uger
• Indrejsen skal anmeldes til Toldvæsenet

Rejse udenfor EU – særlige regler
Lande udenfor EU følger ofte reglerne, som gælder i EU. Der kan dog være ekstra krav:

ORME
KUR

Ved rejse ind i Norge, skal du bevise, at
kæledyret har fået ormekur - tidligst 120 timer
og senest 24 timer inden indrejsen.

I Schweiz kræver nogle kantoner, at bestemte
hunderacer bærer mundkurv, når de færdes på
offentlige steder. Kører du i bil, skal kæledyret
være adskilt fra fører og passagerer med et
gitter.

• I nogle lande er der regler for, hvilke racer du må have med.
• Undersøg grundigt de gældende regler – spørg på ambassaden

HUSK

• Overvej grundigt om dit kæledyr skal med på rejsen

Forbered rejsen
Forberedelserne til rejsen tager tid. Du kan træne dit kæledyr til at rejse, fra det er
helt lille. Men tænk også på, at foruden alt papirarbejdet med at få pas eller et
certifikat og måske også fuldmagter, skal du også planlægge rejsens rute. Det
kan være du er nødt til at bestille færge- eller flybilletter i god tid. Endelig bør du
også overveje, hvornår det er bedst at rejse med dit kæledyr.

Lær dit kæledyr at rejse
Du kan træne dit kæledyr i at rejse, allerede fra det er
hvalp eller killing:
• Væn kæledyret til at køre i bil, bus eller tog lige fra
starten
- Lær dit kæledyr, at rejseburet eller rejsetasken er et
rart sted
• Væn kæledyret til at være om bord på din lystbåd
- Lær kæledyret at bære redningsvest
• Tag kæledyret med på små ture til at begynde med

Hvornår er det bedst at rejse med kæledyret?
Der er nogle årstider, som er mere velegnede for et dyr at rejse på end andre.

FORÅR
OG EFTERÅR

• Vejret er ikke for varmt
• Du risikerer ikke lange køer på motorveje
eller ved færgelejer
• Mulighederne for at finde et godt logi er bedre

SOMMER

• Kæledyret kan blive overophedet
• Poterne kan blive forbrændte af hedt
sand eller asfalt

VINTER

• Kæledyret kan få forfrysninger i poter,
ører eller halespidser
• Medbring evt. et dækken,
så kæledyret kan holde sig varmt

Sådan rejser du med kæledyret i forskellige
transportmidler
Du skal afgøre hvilket transportmiddel, I skal bruge.

Bil
Det er vigtigt, at dit kæledyr transporteres sikkert.
• Brug en transportkasse eller –bur, som kan
fastspændes – helst sidelæns på køreretningen
• Sørg for, at der er luft omkring kassen eller buret
• Undgå at kassen eller buret står i direkte sollys
• Læg evt. en skridsikker måtte i bunden af kassen
eller buret
• Brug evt. en sele, som du kan spænde kæledyret
fast med

BEMÆRK

Der kan være særlige regler i andre lande, som du bør undersøge
og følge, så du undgår bøder.

Bus og tog
I busser og tog er der områder, hvor kæledyr ikke må
opholde sig. Kæledyrets størrelse afgør, hvordan du
kan rejse med bus og tog.

Et lille dyr:
• Du kan tage dit kæledyr med dig gratis, så længe det
er anbragt i et bur eller en taske
• Burets eller taskens mål må ikke overstige 100 x 60
x 30 cm
• Buret eller tasken skal placeres på områder indrettet
til bagage – eller på dit skød

Et stort dyr:
• Du kan tage en stor hund med, når du køber
børnebillet til den, og:
• Den skal være i snor
• Den skal opholde sig på gulvet
• Du kan bruge dit rejsekort til at checke hunden ind
- Brug ’check ind ekstra’-kortlæserne
• Køb pladsbillet, så gulvplads er sikret

I udlandet kan andre krav gælde, f.eks.:
• Hunde skal bære mundkurv
• Andre mål for buret eller tasken
• Myldretidsrestriktioner
• Antallet af dyr, du må rejse med

Færge eller cruiseship
Nogle færgeselskaber tillader ikke, at du efterlader
dit kæledyr i bilen. Derfor tilbyder de bure på særlige
områder, hvor det kan opholde sig. Ofte på dækket i
frisk luft.
• Sejltiden på havet kan også være lang, især hvis I er
på et cruise.
• Tjek med færgeselskabet, om du må efterlade dit
kæledyr i bilen
• Undersøg toiletmulighederne for dit kæledyr, hvis I
skal sejle i lang tid

Et dækken eller tæppe til dit kæledyr kan holde det varmt.
Tag et stykke kunstigt græs med. Det vaskes nemt og du kan lære dit
kæledyr at bruge det som sit toilet

TIPS

Lystbåd
Du bør sørge for, at kæledyret har lært at komme og
være ombord.
• Dit kæledyr skal have redningsvest på
• Dit kæledyr må kun gå til og fra borde, når det har
tilladelse
• Dit kæledyr må ikke færdes på dækket under sejlads
• Dit kæledyr må ikke være til gene for andre på broen

Fly
Hvis flyselskabet tillader dyr ombord, er der ofte 2
muligheder: I kabinen eller som cargo. Skal
kæledyret i cargo, lastes det i et rum, hvor trykket og
temperaturen kontrolleres ligesom i kabinen.

I kabinen:
• Kæledyret skal sidde i taske eller bur.
• Kæledyret må ikke veje mere end 8 kilo inklusive
taske eller bur
• Tasken skal placeres på gulvet under sædet foran
dig, når flyet letter og lander.

Som cargo:
Du skal medbringe en transportkasse. Den skal have:
• Tilstrækkelig plads og ventilation
• Vandtæt bund
• Fjederlukket dør
• De-aktiverede hjul
• Afmonterede håndtag

HUSK

Tjek reglerne for rejse med tog, bus, færge eller fly i det land du
skal rejse i. Book din billet i god tid.

Dyrlægetjek
Inden rejsen bør du få lavet et dyrlægetjek,
så du er sikker på, at:
• Dit kæledyr er raskt og kan rejse
• Alle vacciner er dækkende og gyldige
• Tjek med dyrlægen, at dit kæledyrs pas eller
certifikat er gyldigt og at mikrochippen kan læses

At gå til dyrlægen i god tid, så du kan være sikker på at vacciner er
gyldige, når I skal rejse

HUSK

Under rejsen
Du bør hele tiden have kontrol over kæledyret. Her får du nogle tips til, hvordan du sikrer, at I
får den bedste rejse

Beroligende midler
Det kan være stressende for dit kæledyr at skulle
rejse. Dit kæledyr kan blive meget nervøst. Vær
opmærksom på at beroligende midler kan forstyrre
dit kæledyrs vejrtrækning og balance. Du bør derfor
spørge din dyrlæge til råds, hvis du har brug for at
bruge beroligende midler.
Har dit kæledyr brug for at blive beroliget under rejsen,
kan du prøve med:
• Beroligende massage
• Et særligt dækken, som udøver et beroligende tryk
kæledyrets krop

TIP!!

Skal dit kæledyr flyve, så sørg for at trætte det inden. Du øger chancen for,
at det sover undervejs.

Førstehjælp
Det er altid en god idé at medbringe et
førstehjælpskit.
• Flåtfjerner
• Termometer
• Forbindingsmaterialer
• Vand til øjenbad
• Flydende klorhexidin til rensning af sår og rifter
• Antiseptisk salve
• Middel, der kan forebygge diarre
• Medicin, hvis kæledyret er i behandling

Fodring
Undervejs kan det blive nødvendigt at fodre dit
kæledyr, men lav ikke om på foderet. Bliver det
nødvendigt, skal tilvænningen ske gradvist.

F I DO

• Tørfoder og foder på dåse er nemt at transportere
• Du kan ofte finde tørfoderet i andre lande
• Frisk vand skal være til rådighed for dyret
- En køletaske er god til at holde vand køligt

Pauser
Har du mulighed for at stoppe undervejs, vil dit
kæledyr være glad for at kunne komme ud og røre
sig. Kæledyret har brug for at bruge sin krop og få
blodcirkulationen i gang.
• Det forhindrer, at dit kæledyr bliver stresset
undervejs
• Du undgår ’uheld’ i bilen eller på gulvet

Hvad skal du have med på
rejsen?
Du kan få meget udstyr til rejsen med dit kæledyr.
Men for at rejsen bliver behagelig for jer alle,
behøver du ikke mere end de her 4 ting:

Kort snor
• Sikrer bedre kontrol over dit kæledyr end fx en
flexline

Dit kæledyrs egen seng eller tæppe
• Dit kæledyr kan genkende lugten – det formindsker
stress

FIDO

Mad- og drikkeskåle
• Sammenklappelige skåle fylder mindre

Midler til kropspleje
• Børster, shampoo mv. så du kan sørge for, at dit
kæledyr er rent

Huskeliste

til din rejse med et kæledyr
Pas, kopi af forsikringer, certificering, evt. fuldmagt
Evt. scanner
Transportkasse eller sele
Halsbånd med navneskilt med dit mobilnummer og navn
Snore – kort og evt. fleksibel
Førstehjælpskit, medicin
Loppemiddel
Midler til kropspleje
Redningsvest
Foder, vand
Mad- og drikkeskåle.
Poser, bakke, græsmåtte
Dækken
Seng
Legetøj

God rejse!
Kilder
Fødevarestyrelsen.dk
Rejse med kæledyr
Leksikon
Import og indførsel af hunde-katte-og-fritter
Sådan rejser du med din hund
Sådan rejser du med din kat
Sådan rejser du med din kanin eller gnaver
Selskabsdyrspas
Blind.dk
Assistance i lufthavne
Livet som blind eller svagtsynet
Særlige ordninger
Dsb.dk
Rejsende hunde
Billet til din hund – børnebillet
Ec.europa.eu
Food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals
Findforsikring.dk
Hundeforsikring-Lovpligtig
Sikker sejlads med hunden
Forsikringsguide.net
Dyreforsikring

Grafikken er udarbejdet af www.stenaline.dk
Du må frit bruge den på din hjemmeside, når du henviser til kilden

Fdm.dk
Kæledyr i bilen
Iata.org
Preparing your pet for its journey
Netdyredoktor.dk
Rejse med hund
Olivers.dk
Regler for hunde og ejere ombord på lystbåde
Pettravel.com
Passports – europetrain
Cruiseship – ferry
Airline pet carriers
Airline pet policies
Rejsmeddinhund.dk
Rejsen
Retsinformation.dk
Balai-bekendtgørelsen (Kæledyrsforordningen)
Dyreværnsloven
Sailingeurope.com
Sailing tips – pets aboard a yacht
Yacht-rent.dk
Sejle med dyr

