
Utomlandsresa med din hund eller katt  
Allt fler väljer att ta med sig sitt husdjur på semestern. Det är dock flera saker du som djurägare 

behöver tänka över innan du reser utomlands med ditt djur. Dels risken för att ditt djur ska bli 

smittad av sjukdomar som finns utomlands men inte i Sverige, och dels för att minska risken att ditt 

djur för in oönskad smitta till Sverige, men också regler som måste följas för att du faktiskt ska få 

komma in i ett annat land.  

Regler ändras hela tiden och olika länder har olika regler angående inpassering/utpassering så kolla 

upp vad som gäller i det landet du ska åka till. Tänk på att vara ute i god tid ifall djuret behöver 

vaccineras innan avresa osv. 

Danmark och EU 
För att resa till Danmark eller andra EU-länder med din hund eller katt krävs det att djuret är korrekt 

ID-märkt, har ett EU-pass samt är rabiesvaccinerat (minst 21 dagar innan avresa). Observera att en 

del länder kräver att man har vaccinerat mot rabies varje år, medan andra länder godkänner 

vaccination vart tredje år (se mer under ”Vaccination”). Det kan även finnas andra specifika krav i 

olika länder som bör kollas upp innan du reser. 

Norge 
För att ta med dig hunden från Sverige till Norge måste hunden vara chipmärkt och har ett EU-pass. 

För att passera gränsen krävs även att hunden är avmaskad mot rävens dvärgbandmask inom 24-120 

timmar(1-5 dagar) före inresan. Avmaskningen ska utföras av en veterinär och behandlingen ska 

dokumenteras i hundens pass. Vid resa från Norge till Sverige med din hund eller katt behövs just nu 

varken ID-märkning, EU-pass eller avmaskning. 

Katter behöver just nu varken chip, pass eller annan behandling för att få passera gränsen till Norge. 

Åland 
Åland har liknande regler som Norge, men kräver även att hunden är rabiesvaccinerad. 

ID-märkning 
Godkänd ID-märkning kräver att djuret har ett mikrochip. En ID-tatuering är inte godkänd. Dock finns 

det ett undantag. Ett djur som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och där det 

finns ett intyg/pass där datum för ID-märkningen framgår behöver inte märkas om. 

Avmaskning  
Vi på Veterinärkliniken i Kalmar rekommenderar att du avmaskar din hund mot rävens 

dvärgbandmask innan du återvänder hem (undantag från Norge och Åland) för att minska risken för 

att vi ökar mängden av parasiten i Sverige. Du kan köpa avmaskningsmedel receptfritt på apoteket, 

t.ex. Droncit och Milbemax. Avmaska 1-2 dygn innan hemresa. 

Övrigt 
Vi rekommenderar att din hund är grundvaccinerade med det ”vanliga” vaccinet mot valpsjuka, 

parvovirusinfektion (”hundpest”), smittsam leversjukdom och kennelhosta och att din katt är 

vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Till vissa länder kan det även vara idé att vaccinera din hund 



mot leptospiros och leishmanios (se mer under ”Vaccination”). Loppor och fästingar kan förebyggas 

med hjälp av olika medel (se mer under ”Fästingar”).  

 

För helt uppdaterad information, läs på svenska jordbruksverkets hemsida www.sjv.se. På deras 

hemsida kan du även läsa om lagar och regler angående transport av hund och katt i bil etc. På 

statens veterinärmedicinska anstalts hemsida www.sva.se kan du också läsa om olika sjukdomar och 

parasiter som djuret kan utsättas för. Nu finns också en reseguide på 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/reseguid

eforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.html 
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