Informasjon til dyreeier ved
grensepassering i Vestfold og Telemark
Larvik havn, Sandefjord havn, Sandefjord lufthavn Torp og
Langesund havn

Betingelsene for innførsel av kjæledyr er ikke oppfylt ved grensepassering.
Følgende alternativer gjelder:
1. Dyret oppstalles på eiers regning inntil vilkårene er oppfylt
2. Dyret returneres til avsenderlandet hvis mulig
3. Dyret avlives.
Alle utgifter må dekkes av dyreeier / ansvarlig for dyret.
OPPSTALLING:
Henting på havna / flyplassen og
transport til oppstaller
Oppstaller

Bilberging Vestfold

tlf. 971 55 000

Thorsheim Kennel & Hundehotell
Hauganvn. 22, 3158 Andebu

Spørsmål angående utlevering
kan rettes til oppstaller
kl. 10.00-18.00, tlf. 33 44 10 27

Beskrivelse
24 timers oppstalling m/veterinærbehandling mot echinococcose (revens dvergbendelorm)
Henting, veterinærbehandling, medisiner og oppstalling i inntil 24 timer etter
behandling
Oppstalling utover 24 timer etter veterinærbehandling, pr. dag.
Henting, oppstalling og utlevering ved retur med første ferje / fly
Tilbakelevering
Dyret utleveres tidligst 24 timer etter veterinærbehandling, og ikke i helger /
helligdager med mindre det er avtalt.
Oppstalling (i påvente av vedtak om mulig karantene, eventuelt utreise)
Oppstalling i inntil 12 timer.
Oppstalling utover 12 timer og inntil 24 timer
Oppstalling utover 24 timer, pr dag.
Tilbakelevering
Utlevering av dyr skjer kun etter samtykke med Mattilsynet.
Andre betingelser
Alle påløpte utgifter må betales før dyr utleveres.
* Dyr utleveres ikke på helligdager eller i helger med mindre dette er avtalt med
oppstaller. Denne tjenesten koster kr 1500,00 i tillegg til henting og oppstalling.

Pris inkl. mva.

Kr

6000,00

Kr
Kr

350,00
2500,00

*

Kr
Kr
Kr

750,00
1500,00
750,00

*

RETUR:
Dersom dyreeier velger å sende dyret tilbake til avsenderlandet, må eier ordne fly- / båtbilletter og selv
sjekke inn før dyret overleveres. Hvis retur ikke kan skje umiddelbart, skal Bilberging Vestfold
kontaktes. De kommer og henter dyret mot betaling, og frakter dyret til avtalt sted og tid for
returreisen.
AVLIVING:
Dersom eier ikke godtar regelbruddet, og oppstalling eller retur til avsenderlandet ikke er praktisk
gjennomførbart eller er i strid med gjeldende regelverk, skal dyret avlives.

Gjeldende fra 10.4.2017

