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SVINESUND (Dagbladet): Para-
sitten er nylig påvist i Sverige, og
gir sykdom som ubehandlet er
dødelig for mennesker.

Påsken er høysesong for
grensehandel og andre utfluk-
ter til Sverige. Kjæledyr som
hund og kattmå nå enten være
igjen hjemme, ellers må dyret
medisineres i løpet av de siste
48 timene før retur til Norge.
– For dem som reiser regelmes-

sig til Sverige holder det at kjæle-
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Tar du hund eller katt
med på påskehandel i
Sverige, får ikke dyret
bli med hjem uten at
det er behandlet mot
dvergbendelorm.

Tekst: Bente Haarstad
2400@dagbladet.no

dyret medisineres hver 28. dag,
forteller seksjonssjef Jon Lasse
Myhre iMattilsynet tilDagbladet.

Livsfarlig parasitt
– Denne dvergbendelormen er en
meget fryktet sykdom som vi til
nå ikke har hatt i Skandinavia. I
Mellom-Europa dør flere titalls
personer av dette hvert år, derfor
er regelverket så strengt. Dyr må
behandles uansett hvor kortvarig
turen til Sverige er, sier Myhre.

Det spiller ingen rolle omdu
bare skal på en liten handletur,
med hunden sittende i bilen,
eller om du bare skal på hytte-
tur ei helg, like over grensa.
Det spiller heller ikke noen rol-

le at dvergbendelormen så langt
bare er påvist i to rever i Uddeval-
la sør i Sverige. Parasitten har
kommet til vår dørstokk, og nors-
ke myndigheter gjør hva de kan
for å holde den ute. Det innebærer
at hele grensa mot Sverige er

stengt for ubehandlede hunder og
katter som skal til Norge.
Som rabiesfrie nasjoner har

Norge og Sverige svært strenge
regler for innførsel av hunder fra
andre land,mens det har vært fritt
fram mellom våre to land. Fram
til nå. Og de nye reglene ble iverk-
satt umiddelbart etter at de ble
vedtatt 11. mars.

Tollerne sjekker
– Ja, vi tok i bruk de nye reglene

GRENSETRØBBEL

GJORDE HJEMMELEKSA: Leif A. Karlsen (78) var i går på handletur i Sverige med hunden Bamse (5,5 år) som alltid er med i bilen. – Han må ta tablettkur selv om han bare sitter i
sier Karlsen. Her sjekkes papirene av 1. tollinspektør Anne-KariWeberg på norsk side av grensa.

Men
Bamse (5)
hadde vaksine
mot svensk
bendelorm


