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flått, lus og lopper

- er et mye større problem på kontinentet enn i Norge. 
de er i seg selv temmelig ufarlige, men sprer mange al-
vorlige sykdommer som i verste fall kan være livstruende 
for våre dyr.  Noen av disse sykdommene kan også skape 
problemer for mennesker. det er derfor viktig å beskytte 
dyrene våre ekstra godt mot disse småkrypene. 

det finnes i dag forskjellige spot on preparater (preparater 
som dryppes i nakken og som tas opp i huden/blodet) og 
halsbånd som holder flått, lus og lopper borte fra dyrene. 
Ta turen innom dyrlegen før du reiser, da får du råd om 
hvilke typer midler du bør bruke. midlene er reseptpliktige.

En flåttang hører med i kofferten slik at flått som har bitt 
seg fast kan fjernes fortest mulig. Klipp og rens stedet 
flåtten har sittet med litt desinfeksjonsmiddel. Kontakt 
dyrlege hvis det blir en hevelse eller ømt på stedet den 
har sittet.

Noen sykdommer og smittekilder

lista over sykdommer er lang,  men mange av disse kan 
du som eier beskytte dyret ditt imot gjennom de råd du 
finner i denne folderen.  

SyKdOm SmITTEKIldE
rabies Bitt fra rabiessykt dyr

leptospirose Smågnagere/vann

Echinokokkose Smågnagere

Hjerteorm (dirofilariose) mygg

Tungeorm Spytt

Babesiose flått

Ehrlichiose flått

leishmaniose Sandmygg

Borreliose flått

mykoplasmose lopper

lopper, lus og midd Kontakt med smittet dyr
 

forholdsregler
•	 Unngå mageproblemer: Ha med fór hjemmefra. Uvant 

mat og brått fôrbytte på ferien kan gi diare. Ikke gi 
matrester. Hold hunder og katter i bånd når de er ute, 
prøv å kontroller hva de får i seg når de snuser rundt. 

•	 Unngå smitte: Ikke ha kontakt med fremmede dyr 
(gjelder også oss mennesker). 

•	 Unngå overoppheting: Sørg for skygge og rikelig 
drikke i varmen. la ikke dyret være alene i bilen, det 
blir raskt varmt i en lukket bil selv i skyggen og sola 
flytter seg fort.

•	 Undersøk dyra daglig og fjern evt. flått. 

•	 forhør deg på forhånd hvor dyrlege på stedet finnes. 

Kontakt dyrlege om du lurer på noe og sjekk alltid mat-
tilsynet.no for oppdatert regelverk i god tid før reisen. 

Ta med et lite reiseapotek. dette bør inneholde: 
•	 middel mot diare (f.eks. Zoolac, Canicur, diarsanyl)
•	 flåttang og flåttmiddel (spot-on el. halsbånd)
•	 Bandasjemateriell
•	 Saks og pinsett
•	 Vanntett potesokk
•	 desinfeksjonsmiddel (klorhexidin/pyrisept)
•	 Øyebadevann (evt. NaCl) 
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gENErElT Om rEISE mEd dyr

det er hyggelig å ha med Pus og Passopp på 
tur, og med et endret regelverk er det nå også 
langt enklere å reise på  langtur, f.eks. nedover 
kontinentet.  Smittesituasjonen i mange andre 
land i Europa, er imidlertid annerledes enn her 
hjemme. det er viktig å ta forholdsregler slik 
at  turen også i etterkant kan huskes som like 
hyggelig. 

generelt om reise med dyr
Sett deg inn i de nyeste innreisebestemmelsene for landet 
du skal til. de fleste land har ingen formelle krav for utreise, 
det er først når du skal inn i et land du vil møte krav. de nye 
reglene om innreise til Norge er tilpasset EU-regelverket. 
mattilsynet forvalter disse. 

Vurder også om Pus eller Passopp har like mye glede av  
turen som deg. lange bilturer og varmt klima kan være  
tøft for en pelskledd kropp. Noen ganger kan det være 
bedre å finne pass her hjemme mens du er på tur.  Se an 
hvor du skal, hva du skal gjøre, og tenk også nøye gjen-
nom smittesituasjonen i de land du skal besøke. Ved økt 
reisevirksomhet og import av hund øker også risikoen 
for at vi skal få alvorlige smittsomme sykdommer inn til 
landet som vi helst ikke vil ha her.  

rabiesvaksinering
for de fleste land utenom Sverige er det krav om rabies-
vaksinasjon. det er tre kategorier land ihht regelverket: 

1. land tilhørende EU og EØS
2. listeførte tredjeland 
3. Ikke-listeførte tredjeland (inkl. Svalbard og Jan mayen). 

Krav fra land under punkt 1 og 2  er vaksine mot rabies 
minimum 21 dager før innreise. Tidligere krav om blod-
prøve for å måle effekten av vaksinen er opphevet. 
Når det gjelder land i punkt 3 er det fremdeles krav om 
blodprøve for å måle antistofftiter. denne tas tidligst 30 
dager etter vaksinering. Innreise kan skje tidligst 90 dager 
etter blodprøveuttak. dyret må følges av et spesielt sertifi-
kat som er utstedt  og underskrevet av offentlig veterinær 
før innreise. 
Sverige er i en kategori for seg. Hund, katt og ilder kan 
reise mellom Sverige og Norge uten år være rabiesvak-
sinert. det er imidlertid krav om behandling mot revens 
lille bendelorm med godkjent ormekur ved reise hjem 
fra Sverige. dette skal dokumenteres i en egenerklæring. 

Vaksine mot rabies kan gis fra hunden er 3 måneder 
gammel. revaksinasjon gjøres med årlige intervaller 
med vaksine som har lisens i Norge per i dag for å op-
prettholde beskyttelsen. dette er å anbefale for de som 
reiser regelmessig. reiser man en sjelden gang kan det 
være mer fornuftig å kun vaksinere før hver reise, ikke 
nødvendigvis hvert år. Husk da at det må gjøres minst 
21 dager før reisen. En vaksine gitt for mer enn 365 dager 
siden er ikke gyldig for hjemreise. 

andre vaksiner
det er ikke krav til andre vaksiner, men det anbefales å 
sørge for beskyttelse mot også andre virussykdommer. 
Valpesyke, parvo, smittsom leverbetennelse inngår i det 
regulærer vaksinasjonsopplegget hos hund. Katt bør få 
vaksine mot kattepest, parvo og “katteinfluensa”. disse 
sykdommene er langt mer vanlige i mange andre land, 

enn i Norge, - sørg for å ha oppdatert bekyttelse . Vaksine 
mot leptospirose er ikke påkrevet, men er en beskyttelse 
som er smart å ha for alle land sør for danmark.

 

dyrepass
Ved utenlandsreise skal dyret ha sitt eget pass. dette ut-
stedes hos dyrlege. I dyrepasset skal opplysninger om 
dyrets identitet inn, og alle vaksiner og parasittbehan-
dlinger før og etter innreise til Norge. rabiestiter (som 
altså nå kun kreves ved innførsel av hund fra såkalte 
tredjeland), skal også føres inn her. 

Id-merking
alle dyr som skal inn til Norge må være identitetsmerket, 
med en Id-chip,  en tatovering er ikke lenger godkjent. 
Id-merkingen dokumenteres av veterinær i dyrepasset.

Ormebehandling
”revens lille bendelorm” (Echinococcus multilocularis) 
er en zoonose, dvs. parasitt som smitter fra dyr til men-
neske og gir alvorlig sykdom hos menneske. Hund, katt 
og viltlevende rovdyr smittes gjennom å spise infiserte 
smågnagere. I disse blir bendelormen kjønnsmoden 
og produserer egg som spres til omgivelsene med 
avføringen.  Eggene kan derfor finnes på sopp, bær, 
grønnsaker og i dyrefor (gress/gressprodukter) i om-
råder med smittede dyr. Blir de spist av mennesker  
(evt. drøvtyggere og smågnagere) frigjøres parasitt-
larvene og transporteres med blodet til ulike organer. 
der kapsler eggene seg inn i svulstaktige utvekster. 
Bendelormen finnes over hele verden og er særlig 
utbredt i Sentral Europa, midtøsten og på Nordkalot-
ten.  den er funnet hos mus, rev og hund på Svalbard, 
og senest nå også i Sverige. 

Hund og katt skal behandles mot echinokokkose 
i løpet av de siste 10 dager før innførsel til Norge. 
Behandlingen gjentas senest 7 dager etter innførsel 
og skal dokumenteres av veterinær i dyrepasset. 

fra Sverige skal hunder og katter (over 3 mnd) 
behandles i løpet av de siste 48 timer før innreise. 
Evt. gis behandling hver 28.dag hvis du reiser ofte 
mellom landene. det er da nok å dokumentere be-
handlingen med en egenerklæring (eget skjema).

dette er en parasitt som vi ikke vil ha i Norge! får vi 
den hit kan vi ikke lenger trygt spise bær ute i skog 
og mark, alt syltetøy må da kokes og sopp  stekes. 


