Ændringer i reglerne
for rejse med kat
Den 29. december 2014 blev
EU's lovgivning for rejser med
kæledyr ændret
De grundlæggende krav er overordnet set uforandrede, men visse detaljer ændres. Nedenfor kan du se et
uddrag af de regler der gælder nu,
men tjek altid fødevarestyrelsens
hjemmeside, før du rejser for at få de
nyeste regler.
Nyt pasformat fra den
29. december 2014
• I det nye pas skal ejeren underskrive i afsnittet om ejeroplysninger, og
dyrlægen skal udfylde et afsnit om
udstedelse, hvor oplysninger om vaccinationer m.v. indføres.
• Derudover kommer der en lamineringsfolie, som skal klæbes hen over
siden, hvor oplysning om dyrets IDmærkning fremgår. Dette er et sikkerhedstiltag, som skal forhindre snyd
med passene.
Hvad skal jeg gøre i forhold til
pas til mit kæledyr?
• Hvis dit kæledyr allerede har et
EU-pas til selskabsdyr, behøver du
ikke at få lavet et nyt pas. Det gamle

pas, som dit dyr har, vil også være
gyldigt fra 29. december 2014. Passet kan anvendes hele dyrets levetid,
eller indtil der ikke længere er plads
til at skrive informationer ind i det.

kommerciel flytning, må ikke overstige fem.

Men hvis du rejser med flere end fem
katte til f.eks. konkurrence, udstilling
eller sportsarrangementer eller træRabiesvaccination må tidligst
ning til sådanne arrangementer, og
du ved en kontrol kan fremvise skriftforetages, når dyret er mindst 12
uger gammelt
lig dokumentation for, at dyrenes rejse sker med henblik på deltagelse i
sådanne arrangementer, må du ger• Fra og med den 29. december
2014 må rabiesvaccination af killinne rejse med flere end fem dyr.
ger, der skal ud at rejse, tidligst ske
Desuden skal ejeren kunne dokmentere skriftligt, at dyrene enten er regived 12-ugers-alder.
streret til deltagelse i et sådant arran• Præcis som det er nu, skal der gå gement eller er registreret hos en
mindst 21 dage efter vaccinationen,
forening, der afholder sådanne arrangementer.
før du må rejse med din kat. En kat
Det betyder, at kravet om, at katte i
kan derfor tidligst rejse ud af Dangrupper på 6 eller flere dyr skal unmark, når den er mindst 15 uger
gammel.
dersøges af en dyrlæge og foruden
deres pas også ledsages af et sund• Husk altid af få katten revaccineret hedscertifikat, bortfalder fra 29. december 2014.
inden gyldighedsperioden udløber.
Herved vil du ikke skulle vente mindst
21 dage, før du kan rejse med dit dyr.
Grupper af kæledyr, som træner eller
konkurrerer m.v. i udlandet, skal ikke
længere underkastes dyrlægesyn
eller ledsages af et sundhedscertifikat
Det maksimale antal katte, som må
ledsage deres ejer under en ikke-
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