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Idag kan vi resa med våra katter inom EUs alla
länder samt en del länder som man betraktar som
riskfria när det gäller rabies bland dessa andra
länder finner man t.ex Nordamerika.
Naturligtvis finns det ett regelverk hur man får
resa vilket du kan läsa om här. Eftersom reglerna
snabbt kan skifta så är det viktigt att du går in på
Jordbruksverkets hemsidor när du börjar på att
fundera på att resa utanför gränserna med din
katt.












Du kan tidigast vaccinera din katt
mot rabies när den fyller 3 månader.
Ett krav för att rabiesvaccinera sin
katt är att den samtidigt ID-märks om den
inte är det sedan tidigare. Märkningen kan
Chippet ligger i en spruta som har en något grövre
ske genom att man tatuerar i örat eller
kanyl än en vanlig spruta och injiceras i nacken.
annars med ett chipp. Chippet liksom
tatueringen har en sifferkombination som bl.a. visar land, område och slutliga siffrorna är
ett löpnummer för den speciella kattindividen. Registret handhas av Svenska Kenneklubben
(SKK) på uppdrag av Jordbruksverket. Registret kan nås dygnet om. På SKKs hemsida kan
man också gå in och titta vem ett specifikt ID-nummer hör till. Här kan man också få med
sin adress så att man lätt når ägaren direkt om man vill. Fördelen med chippet är att man
slipper söva katten.

Tidigast 4 månader efter
rabiessprutan kan man ta ett
blodprov som visar förekomsten
av immunitet. Blodprovet kan man
själv välja om det ska analyseras i
Sverige eller något annat land.
Det senare är billigare.
Är testet negativt så
skriver veterinären ut ett pass till
katten där man också kan föra in
andra vaccinationer.
Man bör vara uppmärksam
Chip i naturlig storlek.
på att vi har olika regelverk för att
komma in i Sverige igen. Från de flesta länder krävs att katten avmaskas innan den ska
tillbaka in i Sverige. OBSERVERA avmaskningen ska ske i sista utreselandet till Sverige.
Detta måste göras av en veterinär.
Rabiesvaccineringen upprepas varje år eller efter tillvärkarens bestämmelser.
Observera att olika länder har olika regler när det gäller 1- respektive 3-årigt vaccin.

EU-pass för katter.
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