Informasjon til dyreeier ved grensepassering i Kristiansand havn og Kjevik lufthavn når
betingelsene for innførsel ikke er oppfylt
Dette er informasjon om hvordan du rent praktisk forholder deg.
Hvis behandling mot revens dvergbendelorm ikke er gjennomført eller det er gått mindre enn 24
timer siden behandlingen ble gitt, må dyret isoleres for eiers regning inntil behandling kan bli gitt
og/eller det er gått 24 timer etter at behandling ble gjennomført av veterinær.
Dyret tas under oppstalling/ isoleres på Berge Hundeassistanse på eiers regning inntil de
helsemessige vilkårene er oppfylt.
Hunden vil så kunne utleveres til eier etter avtale med Berge Hundeassistanse.
Oppstaller: Berge Hundeassistanse
Adresse: Østre Erkleivvei 594, 4634 Kristiansand S
tlf:(+47) 48105098 berge@hundeassistanse.no, http://hundeassistanse.no

Transportør: Karl Tandberg tlf: (+ 47) 41 00 00 50
Prisliste (fra 19.06.20)
Beskrivelse
OPPSTALLING inntil 32 TIMER etter ormekur er gitt (inkl. henting /oppstalling /
veterinærbehandling mot echinococcose (revens dvergbendelorm))

Pris inkl. mva

NOK 6700
Tilbakelevering: Dyret utleveres på Berge Hundeassistanse
Døgnpris utover 32 timer oppstalling etter ormekur er gitt

NOK 1000

Transport for henting / tilbakelevering på Kristiansand havn / Kjevik lufthavn pr. vei

NOK 2000

NB!

Ved brudd på kravet om gyldig rabiesvaksinasjon, ID-merking, kjæledyr pass transporteres dyret til
godkjent karantenestasjon for rabies mangel (AirPet Hotel).
Transport til Air Pet Hotel (Kristiansand havn – Oslo) NOK 8700,Lengden av oppholdet på karantenestasjon vil avhenge av regelbruddet og vedtaket fattet av Mattilsynet.
Godkjent karantenestasjon er Air Pet Hotel, Gamle Dalsveg 58 – 2032 Maura. Tlf:(+47) 63 99 99 75
Vi henviser til deres hjemmeside www.airpethotel.no for mer informasjon. info@airpethotel.no
Andre betingelser:
• Det kreves forskudds betaling på henting og oppstalling.
• Påløpte utgifter i forbindelse med oppstalling må betales før dyr utleveres.
Dersom dyret trenger veterinærbehandling, tilkalles veterinær av oppstaller. Kostnadene må betales av eier før utlevering.

Kjæledyret returneres til opprinnelseslandet (der dyret kommer fra) dersom det ikke er i strid med regelverket.
Dyreeier dokumenterer hvordan retur skal foregå (f eks returbillett fly/båt) som forevises befrakter som påser at
retur gjennomføres.

Dersom eier ikke godtar regelbruddet, og alternativene som oppstalling (isolasjon), retur til opprinnelseslandet eller
karantene ikke er praktisk gjennomførbart, eller er i strid med gjeldende regelverk skal dyret avlives.

Eier som er ansvarlig for regelbruddet må dekke alle økonomiske kostnader.

