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Norsk Lundehund Klubb og Svenska Lundehundsällskapet inviterer til grensetreff 
med  dobbelt utstilling, kurs, internasjonalt seminar og årsmøte i NLK på Morokulien 
helgen 18. - 20. juli 2014

GRENSETREFF PÅ MOROKULIEN
18. - 20. JULI 2014

Program:

Fredag 18. juli
Kl 12:00 - 15:00: kurs: Opplæring i praktisk bruk av NLKs Lundehund-database
v/ Marc Daverdin og Merete Evenseth (Konferansesalen, Infocenter)

Kl 17:00 - 19:00: årsmøte i Norsk Lundehund Klubb (Konferansesalen, Info-centeret)

Kl 19:30 - 22:00: Internasjonalt seminar  (Konferansesalen, Info-centeret)
• Hans-Åke Sperne: ISIC, Icelandic Sheepdog International Cooperation. En modell for 

hvordan  internasjonalt samarbeid for en hunderase kan organiseres.
• NLK v/kryssningsgruppa: mål for norsk RAS for lundehund og status for kryssnings-

prosjektet etter 1. halvår.
• SLS v/styret:  Svensk RAS for lundehund, hvordan har dette arbeidsverktøyet  fungert   i 

de første 7 årene?

Seminaravgift: 20 EURO (ca  NOK 160), som inkluderer kaffe/te/juice.
Betaling: kontant ved oppmøte. Foredragene vil bli holdt på engelsk.

Lørdag 19. juli
Kl 10:00: Norsk Lundehund Klubbs spesialutstilling med stort cert.
Utstillingen holdes på Fredsplassen ved Info-centeret.
Dommere: Siv Sandø og Petter Steen. 

NB: Alle hunder på utstillingsområdet må være vaksinert ihht NKKs vaksinasjons-
reglement.  Vaksinasjonsattest må fremlegges ved registrering/inngang.

Kl 19:00: Festmiddag på G-kroen. 
Meny for kvelden er kalvesteik m/potet og grønnsaker. Det er mulig å kjøpe øl og vin hos 
G-kroen. Pris pr. person: NOK 225. Vin/øl kommer i tillegg. Halv pris for barn.

Bindende påmelding innen 5 juli: epost til strandmoe@online.no eller ring/send sms til 
Tove Strandmoe tlf 908 54 654. Betaling: kontant ved oppmøte.

Søndag 20. juli
Kl 10:00: Svenska Lundehundsällskapets spesialutstilling.
Utstillingen holdes på Fredsplassen ved Info-centeret.
Dommer: Boo Lundström og Rose-Marie Emery

NB: Alle hunder på utstillingsområdet må være vaksinert ihht NKKs vaksinasjons-
reglement.  Vaksinasjonsattest må fremlegges ved registrering/inngang.

SEMINAR ON INTERNATIONAL WORK FOR 
THE NORWEGIAN LUNDEHUND

FRIDAY 18th JULY 2014 AT MOROKULIEN INFO-CENTRE, 
from 19:30 – 22:00

 

 CHAIRMAN: Christen Lang, Norway.

 Invited speakers:

 Hans Åke Sperne, Sweden
  «How to establish international collaboration for a dog breed.  Examples from           
  Icelandic sheepdog.»

 Cecilia Obitz, Sweden
  «Five years with breed specific strategy for lundehund in Sweden: what we learned  
  and where we go  from here.»

 Hanna Gautun, The Norwegian Lundehund Club
  «Breed specific strategy for lundehund in Norway: ongoing projects and future   
  plans.»

	 Discussion	and	questions.

 Participation fee:  NOK 160,- (20 euro). The participation fee includes refreshments and is to  
 be paid upon entering the meeting. 

 Registration:
 In order to register as a participant, please send an e-mail to leder@lundehund.no.
 Registration deadline: 10th July 2014.

Formålet med kurset er å informere om de 
mange mulighetene NLKs Lundehund-database 
gir til å finne informasjon om våre hunder.  
Kurset er ment både for de som ikke har benyttet 
databasen tidligere og som er interessert i å 
starte opp med å utforske den, samtidig som de 
som allerede bruker den kan få noen «tips og 
triks» for effektiv søking i databasen. Det blir et 
uformelt opplegg hvor deltakerne påvirker tema 
og tempo. 

Etter innledende informasjon om databasens 
formål, innhold og oppbygging bestemmes 
videre opplegg av deltakernes.  Det tas sikte på 
å dekke tema som innlogginsrutiner, innlegging 
av opplysninger om hunden(e) dine (legge til 
bilder, resultater og annen informasjon), søk 
i databasen etter partner, testparring og mer 
avanserte søk. Deltakerne vil selv bestemme 
øvinger. Veilederne Merete Evenseth og Marc 
Daverdin hjelper dem som ønsker det.

Kurs og «workshop» i praktisk bruk av NLKs 
Lundehund-database

Kurset holdes i Info-centeret fredag 18. juli fra kl 12:00, og vi disponerer lokalet til kl 15:00. 
Ta med egen PC, lokalet vil ha muligheter for oppkobling mot internett.  Kurset er gratis, og 
du kan melde deg på hos Merete Evenseth på ePost <mereteevenseth@yahoo.no>.
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Nødvendig å vite om grensepassering: 
Alle hunder som kommer til Norge fra Sverige skal 
være behandlet mot revens dvergbendelorm

Vi har sakset fra Svenska Jordbruksverket:
Indførsel till Sverige från Norge: Hundar, katter och illrar 
reser fritt från Norge
Det behövs varken pass, behandling eller tillstånd för att föra in hundar, katter eller illrar från Norge till 
 Sverige, oavsett syftet med införseln eller resesättet.   (www.jordbruksverket.se)

From May 1st 2013 the requirements for bringing 
pet animals to Norway will be as follows:

From EU-countries
• EU-passport
• ID (microchip). For animals that were identified 

after 3 July 2011, the only valid identification 
is microchip. Animals that have been identi-
fied with tattoo prior to this date are accepted 
providevd the tattoo is still readable. To insert a 
Micro Chip you need to contact the vet. Identity 
number must be entered in the passport.

• Vaccination against rabies according to what the 
producer of the vaccine recommends. The first 
vaccine has to be given at least 21 days ahead of 
arrival. The animal has to be identified before or 
at the same time it is vaccinated against rabies.

• Treatment with a medicine containing prazi-
quantel against Echinococcus multilocularis 
minimum 24 and maximum 120 hours before 
arrival. Alternatively it is accepted that dogs can 
be treated every 28th day throughout the year.  
Before entering Norway the animals on this 
regime must have been treated twice within 28 
days, and the treatment must then continue reg-
ularly. Tapeworm treatment has to be docum-
vented in the passport by a veterinarian.

When arriving in Norway, the animal and the owner 
must contact the Customs at the border.

Exemptions:
Dogs coming directly from Finland, UK, Ireland 
and Malta do not need to be treated against Echino-
coccus multilocularis.

Dogs entering from Sweden do not need rabies 
vaccine and the owner does not need to contact the 
Customs at the border. It is a prerequisite that dogs 

are legally imported to Sweden. Dogs imported from 
Sweden must be treated against tapeworm and the 
treatment must be documented in the passport. This 
is the same as for dogs from other EU-countries.

From listed third countries
The regulations are the same as for animals com-
ing from EU-countries, except that you will need a 
veterinary health-certificate if you do not have an 
EU-passport.

The animals must be checked by a veterinarian at 
the border. The Norwegian Food Safety Authority( 
NFSA) has to be notified at least 48 hours prior 
to arrival. If the animal is controlled in another 
EU-country (Entry point), it is considered an “EU- 
animal” and can enter Norway without contacting 
NFSA in advance.

From not listed third countries
• Veterinary certificate (or passport)
• ID (microchip)
• Treatment against Echinococcus multilocularis 

within 24 – 120 hours before arrival.

There is no longer requirement for quarantine for 
pets from not listed third countries. What is need-
ed in addition to microchip, health-certificate and 
tapeworm-treatment, is:
• Rabies vaccine,
• Blood-sample for control of antibodies after 30 

days, then you have to wait for 90 days after the 
blood-test before entering Norway.

• Veterinary health-certificate, if you do not have 
an EU-passport

• The Norwegian Food Safety Authority has to be 
notified at least 48 hours ahead of arrival, and 
you have to enter through Oslo (Gardermoen) 
or Storskog in Northern Norway.

Alle hunder som har vært i Sverige og som tas over 
grensen til Norge skal være behandlet mot revens 
dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for 
hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig syk-
dom hos mennesker. Hundeeiere må få dyret behandlet 
hos veterinær 24-120 timer før retur til Norge.

Hva du må gjøre ved innførsel av hund fra 
Sverige?

• Behandlingen skal gjøres av veterinær.

• Hver behandling skal dokumenteres av veteri-
næren i hundens pass.

• Behandlingen skal være gjennomført i tids rommet 
mellom 120 timer og 24 timer før innreise til 
Norge. Det aller beste er at behand lingen skjer 
24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet 
tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden 
har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren 
er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en 
ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. 
Denne behandlingen kan eier utføre selv.

• Som alternativ til behandling 24-120 timer før 
innreise, kan hunder gjennomgå et behandlings-
opplegg som innebærer at de behandles mot ben-
delorm minst to ganger med maksimum 28 dagers 
intervall før første innreise til Norge. Deretter 
behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene 
kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet. 
Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de 
som reiser ofte. Husk å behandle hunden din også 
28 dager etter siste behandling, selv om du ikke 
skal ut og reise på nytt.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for 
de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, 
eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over gren-
sen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig 
behandling, er det viktig at dyret behandles en siste 
gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behand-
lingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter 
foregående behandling. Det er ikke nødvendig med 
attest fra veterinær for denne siste behandlingen.

Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet):
Requirements for bringing pet animals to Norway

Red adm: 
Dersom du bor i Norge og bare skal en kort tur eller 
to over grensen i løpet av Spesialen, er det hensikts-
messig å behandle hunden minimum 24 timer og 
maximum 120 timer før grensepassering fra Sverige. 
Behandlingen gjøres da altså i Norge – senest mulig 
før ankomst til Spesialen.

Hva skal du gjøre ved grensepassering?
Dersom dyret er behandlet hos veterinær, og all 
dokumentasjon foreligger, samt det ikke er andre 
toll- eller kontrollmessige forhold, kan grønn sone 
benyttes ved grensepassering. I andre tilfeller skal 
dyreeier gå på rødt.

Noen relevante referanser:

• Norske Mattilsynet: Internett - www.mattilsynet.no, Tel.: 47 22 40 00 00.
• http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med  _kjale dyret_ditt/

• Svenske Jordbruksverket: Internett - http://www.jordbruksverket.se, Tel: 46 0771-223 223.
• http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar.4.58f2066813fc-

03d6a206e3a.html


