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HØRING VEDRØRENDE UTKAST TIL FORSKRIFT OM
KARANTENESTASJONER FOR HUND OG KATT
Norsk Huskattforening har følgende kommentarer til ovennevnte:
§ 1 Formål
Dersom forslaget medfører at det dyrevernmessige, dyrehelsemessige og ikke minst dyras
psykiske helse blir ivaretatt fullt ut på en kontrollerbar måte, kan utkast til formål godtas.
§ 2 Definisjon
Definisjonen godtas.
§ 3 Karantenepersonell
Godtas med tillegg av at karantenepersonell skal godtgjøre at de har utdannelse og erfaring
med hund og katt på et bredt grunnlag.
§ 4 Karanteneveterinær
Godtas med tillegg av at karanteneveterinærens arbeide skal kontrolleres med jevne
mellomrom av uhildet fagpersonale. Mangelfullt arbeide skal reageres på med bøter eller
eksklusjon.
§ 5 Ytre sikring av karantenestasjoner
Forslaget godtas.
§ 6 Indre sikring av karantenestasjonen
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Forslaget godtas.
§ 7 Evakuering av bygninger
Forslaget godtas.
§ 8 Adgang til karantenestasjoner
Forslaget godtas.
§ 9 Merking av karantenestasjoner
Forslaget godtas.
§ 10 Bygninger
Forslaget godtas.
§ 11 Generelle krav til bur, innredning m.m.
Forslaget godtas.
§ 12 Hundebur
Ingen kommentarer.
§ 13 Kattebur
Målene til katteburene bør være større. Utsikten til katten må være av en slik art at katten ikke
passiviseres men får en mangeartet stimulanse. Utsikt til natur med fugleliv og mennesker
med rolige aktiviteter er ideelt.
§ 14 Innsetting av dyr
Ingen kommentar.
§ 15 Frigivelse
Finner distriktsveterinæren ut at karantenetiden bør forlenges, er det mest hensiktsmessig for
dyrets psykiske helse at denne forlengede karantenetid blir i dyrets hjem dersom forholdene
der er egnet for det.
§ 16 Stell og fôring
Aktivisering av dyret skal være tilpasset det enkelte dyrs ønsker (jfr. eieren). Fôret skal være
av beste merke (veterinærfôr som Hills etc.). Dersom dyrets eier mener at dyret liker et annet
fôr enn det stasjonen gir, skal eierens fôr gis dersom dette fôret er kvalitetsmessig
tilfredsstillende. Dette fordi at mange dyr, spesielt katter, slutter å spise dersom de må gå over
til et nytt og ukjent fôr. Katter bør fôres tre ganger daglig fordi de spiser ofte og lite om
gangen. Det er viktig å se etter og journalføre at kattene spiser maten som blir gitt dem.
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Katter, som er små dyr med lav vekt, skal veies tre ganger per uke de første 14 dagene.
Deretter skal de veies to ganger hver uke for å sikre at katten på grunn av stress ikke har
utviklet anoreksia (spisevegring). Dersom det er mistanke om anoreksia, settes katten på Hills
a/d-fôr i boks eventuelt med tillegg av 1 tablett Stesolid 2 mg (valium) daglig for å stimulere
matsenteret. Stell av pels bør gjøres daglig i forbindelse med at katten koses med. Hyppig og
individuell kos og prating med katten skal være av like stor viktighet som fôring og fysisk
undersøkelse av katten.
§ 17 Medikamentell rutinebehandling
Dersom det kan dokumenteres at katten har blitt behandlet mot bendelormen Echinococcus
multilocularis, mindre enn 10 uker før innsetting, skal ny behandling finne sted 12 dager etter
første dokumenterte behandling. Dersom det kan dokumenteres at katten like før innsetting
har blitt vaksinert mot sykdommer som kan forekomme på kennel eller katteri, skal ikke
denne behandlingen gjentas på karantenestasjonen.
Ellers ingen kommentarer til forslaget.
§ 18 Aktivisering
Det er svært viktig at dyr i isolat også skal aktiviseres i tillegg til mye psykisk omsorg,
fôring og lufting. Ellers ingen kommentarer til forslaget.
§ 19 Journalføring
Journalføring skal utføres minst tre ganger daglig. Forslag til innhold i journalen godtas.
§ 20 Overvåking av dyrene
Overvåking og journalføring er spesielt viktig i isolatperioden og dyret skal inspiseres minst
hver 2. time. I denne perioden skal dyret også inspiseres og ha tilsyn hver 6. time om natten.
Ellers ingen kommentarer til forslaget.
§ 21 Varslingsrutiner ved sykdom og dødsfall
Symptomer på sykdom av psykisk/fysisk art må ved den minste mistanke rapporteres til
karanteneveterinær og dyrets eier. Dersom sykdommen er av en slik art at uttak fra
karanteneområde er nødvendig, skal det vurderes om dyrets eier skal overta på en
tilfredsstillende måte stellet av dyret. Dette fordi psykisk og fysisk sykdom ofte kan relateres
til savn av eier.
Ellers ingen kommentarer.
§ 22 Generelle hygienebestemmelser
Ingen kommentarer.
§ 23 Avfallsbehandling
Ingen kommentarer.
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§ 24 Tilsyn
Statens dyrehelsetilsyns ved distriktsveterinæren skal uanmeldt føre hyppig tilsyn og
kontroller. Det skal reageres umiddelbart dersom det oppdages mangler ved karantenedriften.
Reaksjonen skal være i form av bøter og/eller tilbaketrekking av godkjennelse til å drive
karantenestasjon. En eventuell reaksjon skal godkjennes av uhildet fagpersonell utenom staten
§ 25 Besøk av eier
Besøk av eier i isolatet skal tillates fordi dyret i denne perioden er svært sårbart og kan slutte
å spise grunnet vantrivsel. Ved slike besøk i isolatet skal eier iføres samme klær og ha samme
atferd som karantenepersonalet, se § 22 Generelle hygienebestemmelser.
§ 26 Godkjenning
Forslaget godtas.
§ 27 Dispensasjon
En eventuell dispensasjon av fylkesveterinæren skal overprøves av uhildet fagpersonell
utenom staten.
§ 28 Straff
Forslaget godtas.
§ 29 Ikrafttredelse
Ingen kommentarer
§ 30 Overgangsordninger
Eksisterende karantenestasjoner som ikke tilfredsstiller bygnings- eller innredningsmessige
krav etter forskriften, samt ikke tilfredsstiller kravene til karantenepersonell/- veterinær, skal
kun gis dispensasjon i ytterligere 1 måned. Dyrene skal, dersom forholdene ikke blir rettet
innen denne tidsfristen, umiddelbart overføres til en godkjent karantenestasjon.
Med vennlig hilsen
Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening
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