
Hund på resan 

Har du funderat på att ta din yorkshireterrier på en resa utomlands? En
semester tillsammans i Grekland eller i Tyskland skulle vara perfekt,
eller hur? Vad ska man tänka på ifall man vill resa med hund?
Totalt har jag tillsammans med en eller flera hundar besökt 23 länder i Europa och Asien. Så 
mina kära Dancing Jewels yorkshireterrier är mycket beresta och har bra betyg i geografi � .
Jag tänker därför nu dela med mig av den erfarenhet och kunskap jag har skaffat under våra 
resor med hundar.

Nu börjar vi planera en utländsk resa tillsammans!

Tre viktiga punkter som måste fixas för hunden innan vi kan
detaljplanera resan. Det är:

1. ID-markering / chip

2. EU-pass för sällskapsdjur

3. Vaccination mot rabies, inskriven i passet. 

Microchipen ska vara läsbar. Bra att kolla den hos veterinären om den var
insatt för längre sedan. Hundpass ordnar ni också enkelt där, kostar ca 500
kr.

Generellt krävs det att huden är vaccinerad mot rabies inför utlandsresa. Tänk
på att hunden måste vaccineras minst 21 dagar innan avresa. Valpar får
inte grundvaccineras förrän de är 12 veckor gamla och sker det tidigare är
det inte giltigt för resa. Om revaccination mot rabies görs i tid krävs inga karensdagar.

Till södra Europa och ett antal varma länder brukar vaccination mot
leptospiros rekommenderas. Till exempel om ni planerar en semester i
Grekland eller Kroatien är det bra att vaccinera hunden mot leptospiros. 
Grundvaccination görs genom två vaccinationer med 4 veckors mellanrum. Vaccinationen 
ger ett kortvarig skydd och om ni planerar besöka varma länder regelbundet 
ska ni revaccinera var tolfte månad. Andra vacciner som hunden bör få är mot valpsjuka, 
parvovirus och HCC vilka ingår i grundvaccination i Sverige.

Jag rekommenderar att ni registrerar hunden i Svenska Kennelklubbens
ägarregister, så att den kan identifieras utanför Sveriges gränser via
Europetnet.com. Kontrollera i registret om kontaktuppgifterna stämmer.
Vad är bra med detta ägarregister undrar ni? Jo, om er busiga fyrbenta
vän skulle springa bort under resan, kan polis och andra myndigheter som
kanske hittar hunden komma i kontakt med er så att ni kan återförenas.
När grunden för vilken som helst utlandsresa är klar kan vi börja titta på
detaljer som är specifika för just det land vi ska resa denna gång.

Kontrollera lokala bestämmelser. 

Det kan finnas lokala bestämmelser, speciellt om hunden ska vara med och
tävla eller vistas i hundtäta miljöer. För resa till vissa länder utanför



EU kan det ibland även krävas blodprov, som visar att hunden har
tillräckligt med antikroppar mot rabies (länder som Israel, Ukraina som exempel).
Blodprov för rabiesantikroppar betalas av ägaren. Provsvar kommer efter ca
7-10 dagar och skrivs in av veterinär i hundens pass. Vid bra titrar
(mängd) antikroppar och om revaccination av Rabies görs i tid gäller samma
test livet ut för samma hund. Hälsointyg av distriktveterinär kan krävas
vid inresa i landet. Distriktveterinär är som regel just inte den
veterinär man brukar gå till! Intyget skrivs på officiellt papper med
massa stämplar och underskrifter och din hund blir undersökt som på
bilbesiktningen! Så glad du blir när du får veta till sist att du har en
frisk hund.❤️

Ta reda på vad som gäller i det land du ska åka! Tänk på att kolla
reglerna i varje land som ni passerar på vägen också. Det gör vi via
kontakt med Jordbruksverket https://jordbruksverket.se/sok

En djurförsäkring är också bra att ha av många anledningar.

Vilken resväg ska ni ta?  Flyg, bil, tåg eller båt ?

1. Att flyga ✈  

                           

Ska ni flyga med hunden behöver ni höra med flygbolaget om vad som gäller.
Charterflyg tar inte hundar ombord och inte lågprisflygbolag heller som
regel. För större flygbolag varierar reglerna för hund i kabin också.
Vissa bolag accepterar en hund i väska per passagerare. Hunden och väskan får inte väga mer 
än 8 kg. Vissa andra godtar två hundar med samma förutsättning. Storlek och egenskaper för 
väskan ( mjuk/ hård) varierar och dessutom hunden/ hundar ska kunna resa på sig, vända och 
ligga i denna väska. I praktiken godkänner alla bolag väskan Sherpa Small 40x 25 x24, vikt 
1,5 kg.  Större hundar får resa i ett särskilt lastutrymme. Till vissa destinationer så som 
England kan man bara transportera hunden i lastutrymmet på speciella flyg eller köra bil. De 
som har varit på CRUFT har gjort en lång resa som vi 2020 via Danmark, Tyskland, Holland 
och Belgien och vidare med färjan och till slut lyckligtvis kommit fram till 
England Birmingham. Så mycket man ser på vägen! Tyvärr tillåts inte husdjur på TGV-tågen 
i tågtunneln under Engelska kanalen.

Flygbiljett för hunden i kabinen kostar så klart och är ca 70 euro för
kortare resor genom Europa och ca 90 Euro för länge resor.
På vissa flygplatser finns rastplatser för hundar. Vid mellanlandning
passar man på att gå in i ett stort rum omvandlats till en sommaräng med
konstgjort gräs där pinnar finns för hanar (så omtänksamt) . Man plockar

https://jordbruksverket.se/sok


efter hundar i påsar och kastar i hundlatrinlåda samt spolar ”ängen ” med vatten vid behov. 
Vaanta flygplats i Helsingfors har t.ex. ett sådant rastrum.

2.Färja �  

                                          

Inte alla färjor accepterar husdjur. Se efter vid bokningen! På vissa
färjor med korta avstånd måste hunden lämnas ensam i bilen på bildäck. På
färjan finns djurplats om det är kortare avstånd. Allergirum får ej bokas
om du har en hund med. Ni får rasta hundar på ett däck anpassat för detta.
Där finns en låda gjord för hundarnas behov och hela däcket städas/ spolas
med vatten. Hundägaren har ansvar att plocka efter sin hund. På ett av
däcken finns ett även kafé där hundarna får vara med sina människor vid
frukost/ middag. Det kan vara så mysigt att kryssa med hundar!

3.Att köra bil �  
Att köra bil med hunden är rena nöjet! Det blir flera stopp. �  Hunden ska
rastas, ni ska fika. Vad kan vara bättre? Ni känner era hundar och vet hur
långt den/ de kan hålla sig. För säkerhets skull planera för tätare stopp ( allt kan
hända under resan) och planera stoppen i förväg. Hundar ska resa säkert och inte vara en fara 
för föraren. Numera finns det en reglering i Sverige som tar avstamp i Jordbruksverkets 
föreskrifter och råd om transport av levande djur. Den innebär att ni inte får ha hunden lös i 
bilen. Om polisen stoppar er med en lös hund i bilen riskerar ni böter på 1 500 kronor. Det blir
en mycket tråkig start på er resa. Regler för transport av hundar skiljer inte sig mycket genom 
EU. Var noga med säkerheten för din hund. Regler för transport hittar du på Jordbruksverkets 
hemsida https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/hundar/transportera-
hundar

4.Tåg �  
På tåg i Sverige och i Europa finns markerade platser eller avdelningar på tåget dit resenärer 
med hundar välkomna. Om ni bokar tid på nätet välj ” djur tillåtet ” när ni kommer till 
platsval. Ingen extra biljett för hunden krävs, omfattas i priset direkt. Om ni önskar får det 
friare och lugnare på resan gör som jag brukar göra. Jag köper extra barnbiljett för sitsen 
bredvid i min hunds namn . SJ känner mycket väl en resenär som heter Toffifee Gullstrand. I 
reglerna står att hundarna får placeras på golvet, får inte vara uppe på sittplatsen. I tredje 
länder brukar det inte finnas speciellt markerade platser för hundar på pågatåg, men det finns 
på långdistanståg. Dessutom tillkommer alltid hundbiljett. Den ska köpas separat. 

5.Taxi/hyrbil �  
Var uppmärksam på att inte alla taxi eller hyrbilar tillåter  hundar. Extrapris kan tillkomma. 
Kolla upp med bolaget på förhand. 

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/LpEtxtK6UPJ2JuP9CPjynKD1daVKGKUoro7jjihdLSY7Nz0AvdSOgedlR3NY7eWOOT6tMpPDorBT9tUF6VtkkOlUvgs-rCxh3RGPguL5LDKPU4zffqmeqsIZAi_D5IfnDAjVd3nfquolFph37VFVYjvkdyPsyNb0GV_8HveJkOW_v78_2izKioQ9z99Rmi5Ij0TGVa-sUsUyhtMu8YAD4bYWgpf_EzvTRN7dDWJpbydOk6fVmu3QY1DIosZasas99KoS2xNu0XQXXps2uWYW4HgjUxqIP2zPLrftMK47yeFjwz1oPvqAv6hTVBOaoTi4FVRMAc9a8hzVQqOe3BCKckcdOvXy02eoNDSWNWjNnAhcLWoTmsIWh_EVPiWQOjZetGmeLzsyUL_hAMItbUzJdGffNohOlBkPYevrj0g
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/LpEtxtK6UPJ2JuP9CPjynKD1daVKGKUoro7jjihdLSY7Nz0AvdSOgedlR3NY7eWOOT6tMpPDorBT9tUF6VtkkOlUvgs-rCxh3RGPguL5LDKPU4zffqmeqsIZAi_D5IfnDAjVd3nfquolFph37VFVYjvkdyPsyNb0GV_8HveJkOW_v78_2izKioQ9z99Rmi5Ij0TGVa-sUsUyhtMu8YAD4bYWgpf_EzvTRN7dDWJpbydOk6fVmu3QY1DIosZasas99KoS2xNu0XQXXps2uWYW4HgjUxqIP2zPLrftMK47yeFjwz1oPvqAv6hTVBOaoTi4FVRMAc9a8hzVQqOe3BCKckcdOvXy02eoNDSWNWjNnAhcLWoTmsIWh_EVPiWQOjZetGmeLzsyUL_hAMItbUzJdGffNohOlBkPYevrj0g


Hur ska ni bo? �  
Att bo med hunden på ett hotell / hostel betyder att man ska leta efter ett
hundvänligt sådant. På vissa hotell tillkommer inga extraavgifter för hundar, men som regel 
tillkommer extra kostnader mellan 50-200kr per natt. Vissa slott välkomnar hundar med, 
kostnaden för hunden kan blir ca 500 kr per natt.
Om ni betalar för en hund, erbjuder hotellet ibland extra service såsom 
: vattenskål, filt, hundgodis och hundbädd.
Att äta med hund på ett kafé eller en restaurang utomlands är ofta mycket
enklare än i Sverige. Det beror så klart på vilket land ni reser till. Som
regel är hundarna välkomna i restauranger i Frankrike, Italien och i vissa fall
i Tyskland. Uteserveringar är förstås (oftast) inga problem.

Att komma hem.
Ni behöver i förväg kontrollera vilka regler som gäller för hemkomsten
från de länder ni besökt. Det gör ni också via Jordbruksverket. Om ni
turistar inom Europa finns som regel inga speciella krav. Vid hemkomst
från tredje land kan t.ex. veterinärundersökning och intyg eller
avmaskning (eller båda) krävas. Som exempel: efter vistelse i Ukraina
krävs undersökning och intyg av en statlig veterinär. Det har hänt att jag har åkt utomlands 
och skaffat alla nödvändiga papper, men då behövde jag inte ens visa några av dessa! Usch. 
Vi brukar ta det säkra före osäkra.

När ni kommer med er hund med flyg till Sverige, ska ni alltid anmäla
hunden till Tullverket. Om ni inte gör det, kan det vara ett brott. Enklast
är att anmäla att ni har hund med er på webben och därefter använda grön fil vid ankomsten 
( gäller framförallt flygresor). I fall om ni blir stoppade av en tjänsteman/ tullman ska ni visa 
upp ert anmälningsnummer och djurets EU-pass för sällskapsdjur.
https://www.tullverket.se/privat/paresan/resa/resameddjur/resamedhundellerkatt.4.7df61c591
5510cfe9e7107ce.html?mtm_campaign=Google%20Ads&mtm_kwd=Hund%20och%20katt.

Hoppas att ni har fått ett par bra tips och lite inspiration, att åka tillsammans med 
era pälskningar på semester.  Vi kanske ses på flygplatsen? Bon Voyage! 

https://www.tullverket.se/privat/paresan/resa/resameddjur/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html?mtm_campaign=Google%20Ads&mtm_kwd=Hund%20och%20katt
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