Ska du resa bort på semestern och funderar på hur du ska göra med hunden? Har du fixat
hundvakt eller är det hundpensionat som gäller? Här presenterar Agria Djurförsäkring några tips
inför sommaren.
Lämna hunden hos hundvakt
om du väljer att lämna din hund hos en bekant det bra att behålla de vanliga rutinerna så långt det
går. Fyll i Agrias kom-ihåg lista och lämna till hundvakten:
-

Hundmat – vilka tider? Hur mycket?

-

Färskt vatten varje dag

-

Rastning – hur ofta och länge behöver hunden gå ut? Och vilka tider?

-

I koppel eller lös?

-

Lämna en rulle med bajspåsar

-

Närmsta veterinär – telefonnummer

-

Agrias Telefonveterinär finns på 0900-10 51 61 under kvällar och helger

-

Försäkring – telefonnummer försäkringsbolag, försäkringsnummer

Särskilda regler som gäller för din hund som att inte tigga vid matbordet eller inte dra i
kopplet?
-

Kan den vara själv hemma hos hundvakten? Hur länge?

Andra problem som hundvakten måste kunna hantera - exempelvis vid möte med andra
hundar?
Hunden bor på hundpensionat
Ett alternativ till hundvakt är hundpensionat. Det finns många olika hundpensionat och innan du
väljer bör du tänka igenom vad som är viktigt för dig och din hund. Agria rekommenderar att du tar
reda på:
-

Hur mycket motion ingår per dag?

-

Hur förvaras hunden under dag- och nattid? Ensam eller med annan hund?

-

Vad som krävs gällande försäkringar - glöm inte att kontrollera att försäkringen gäller

-

Vilka vaccinationer krävs, behöver din hund förnya någon?

-

Skriver ni ett avtal när hunden lämnas? En trygghet om det händer något.

-

Har pensionatet några anmärkningar från länsstyrelsens djurskyddsinspektörer?

Ta med hunden på bilresan
Många hundar åker ofta bil kortare sträckor, men en längre resa kräver förberedelser. Tänk på att:
-

Ge inte hunden mat innan avfärd om den brukar bli åksjuk.

-

Be din veterinär om åksjukemedel vid behov.

Lugnande feromoner kan också fungera som åksjukmedel och lugna stressade hundar. Ex
Adaptil finns att köpa på apoteket.

-

Transportera hunden i en bur - den skyddar om ni råkar ut för en olycka.

-

Viktigt! Lämna aldrig hunden ensam i bilen. Det blir varmt snabbare än du tror.

-

Se till att hunden får tillgång till vatten och att den rastas med jämna mellanrum.

Ta med hunden utomlands
Oftast går det bra att ta med hunden på utlandssemester, men det gäller att vara förberedd:
Agria rekommenderar avmaskning av hundar som vistats utomlands då smittorisken är större,
som till exempel dvärgbandmask och hjärtmask.
-

Använd fästingmedel.

-

Undvik att hunden kommer i kontakt med gatuhundar.

-

Ta del av Jordbruksverkets regler för utlandsresor med hund.

