Informasjon til dyreeier ved ankomst Sola lufthavn, Tananger utenriksterminal
og Haugesund Lufthavn.
Betingelsene for innførsel av kjæledyr er ikke oppfylt ved grensepassering. Dette er
informasjon om hvordan du rent praktisk forholder deg.
Dyret tas under oppstalling/ isoleres på eiers regning inntil de helsemessige/ID vilkårene er
oppfylt.
Følgende er oppstaller her i Rogaland: Falch/Rogaland Assistanse AS
Vakttelefon: (+47) 51 88 62 62
Prisliste (gjeldende fra 01.06.16)
Beskrivelse

Pris inkl. mva

Transport (Sola Lufthavn og Tananger utenriksterminal)
Henting av dyr (mandag – søndag, hele døgnet)

Kr. 1.300,-

Transport (Haugesund Lufthavn)
Henting av dyr (mandag – søndag, hele døgnet)

Kr. 3.500,-

Oppstalling av dyr pr. døgn
Hund
Katt / smådyr
Transport til veterinær
Tilbakelevering
Tilbakelevering av dyr, kun etter samtykke fra Mattilsynet, det
aktuelle Tollsted eller vakthavende veterinær.

Kr. 200,Kr. 150,Kr. 600,-

Andre betingelser:


Det kreves forskudd på henting og oppstalling frem til første virkedag.



Påløpte utgifter i forbindelse med transport og oppstalling må betales før dyr utleveres.

Veterinærvakt tilkalles umiddelbart for å gjennomføre behandling mot echinococcose. Hvis dette
ikke kan skje umiddelbart, må dyret tas under oppstalling/isoleres på eiers regning inntil
behandling kan gjennomføres. Bendelormbehandlingen skal gjentas i løpet av de første 7 dager
etter innførsel til Norge.
Ring veterinærvakta:




Hinna Dyreklinikk
Sandnes Smådyrklinikk
Tu Dyreklinikk

(+47) 51 81 90 90
(+47) 51 66 69 98
(+47) 51 78 85 90

Kjæledyret returneres til opprinnelseslandet (der dyret kommer fra).
Dyreeier dokumenterer hvordan retur skal foregå (f eks returbillett fly) som forevises befrakter som påser
at retur gjennomføres.
Hvis dette ikke kan ordnes umiddelbart, ring angitt oppstaller i distriktet som kommer og henter dyret.
Oppstaller frakter dyret til befrakter ved avtalt tidspunkt for retur og retur gjennomføres.

Dyret avlives. Eier dekker økonomiske kostnader.
Ring veterinærvakta:




Hinna Dyreklinikk
Sandnes Smådyrklinikk
Tu Dyreklinikk

(+47) 51 81 90 90
(+47) 51 66 69 98
(+47) 51 78 85 90

