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Visst kan du flyga med dig hund. 
 

Först och främst vill vi säga…. Var inte rädd för att flyga med din hund. Vi var det och  

avstod därför från härliga resor med Billy tills vi själva övertygades genom tips från  

flera podengovänner som flugit med hund. Numera flyger vi sen ett antal år med 

Billy minst en gång om året och det går jättebra, han liksom vi njuter av att få vistas 

i exempelvis Portugal varje år.  

 

Det finns säkert flera erfarenheter, men här vill vi dela några tips vi själva fick inför  

vår första flygning med honom, tips som var till stor hjälp för oss. En del av tipsen  

här är också vår egen erfarenhet. 

 

Eftersom vår Billy tillsammans med en godkänd flygväska väger mer än tillåten  

maxvikt för att få flyga inne i kabinen så flyger han i det s.k. husdjursutrymmet.  

Det är alltså inte samma lastutrymme som för bagage utan ett speciellt utrymme 

för husdjur där temperaturen och lufttrycket i stort sett är samma som i kabinen.  

Vi kommer dock här att beskriva båda alternativen, det vill säga att flyga med hund 

i kabinen respektive i lastutrymmet. 

 

 

FÖRBERED FÖLJANDE INNAN RESAN (INOM EU): 

 

1. Observera att varje flygbolag har sina egna regler för husdjur, vikt, hur de får resa  

    mm så kolla med det bolag du ska flyga med just då. På Jordbruksverkets  

    hemsida kan du också läsa mer om reglerna för att resa med djur. 

 

2. Du behöver fylla i och ha med dig dokumentet Certificate för transportation of  

    animals så vårt tips är att du går in på flygbolagets hemsida och gör det hemma 

    i god tid innan så slipper du stå vid incheckningsdisken och göra det. Du hittar  

    det exempelvis för SAS via följande länk: 

 

https://www.sas.se/reseinfo/sarskilda-resebehov/resa-med-djur/ 

https://www.sas.se/reseinfo/sarskilda-resebehov/resa-med-djur/
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3. Hunden måste vara ID märkt, ha ett EU pass samt vara rabiesvaccinerad, det 

    sistnämnda måste göras minst 21 dagar innan avresa. 

 

4. Kolla vaccinationskrav mm för det land du ska resa till, det kan du läsa mer om 

    på Jordbruksverkets hemsida. Vi tog även kontakt med vår veterinär samt en 

    rekommenderad veterinärklinik i Portugal och lyssnade vilka eventuella 

    djursjukdomar/smittor de har och vilka vaccinationer de rekommenderade inför vår 

    vistelse där. Efter samstämmiga uppgifter från veterinärerna så vaccinerar och 

    avmaskar (görs av veterinär som skriver in i passet) vi innan avresa. 

 

 

KAN MAN GE HUNDEN LUGNANDE INFÖR FLYGRESAN? 

Ja det kan man. Vi rådfrågade veterinär i både Sverige och Portugal och har använt  

antingen Sileo (mun gel) eller Adaptil tabletter vilket har fungerat jättebra för Billy. De  

”trygghetsferomoner” som finns i Adaptil ger hunden samma känsla av trygghet som  

en tik ger sina valpar. Det finns andra märken också så fråga gärna din veterinär. 

 

 

FÖR HUND SOM KAN FLYGA MED DIG I KABINEN: 

De flesta bolag kräver att du har en väska som är särskilt utformad och godkänd för 

transport av husdjur, en s.k. Sherpa bag. Hunden måste kunna ställa sig i upp,  

respektive vända sig om i väskan, och stanna där under flygningen. På flygbolagens 

hemsidor kan man även läsa att väskan ska gå att skjuta in under stolen framför dig. 

Tänk på att bolagen begränsar hur många husdjur de tillåter per flygavgång, det är  

viktigt att först kolla att det finns plats för hunden då du bokar din flygbiljett. 
 

 

MÅTT & VIKTGRÄNSER I KABINEN: 

Flygbolagen har särskilda bestämmelser för mått och vikt eftersom du måste kunna 

skjuta in väskan under sätet framför dig. Hos exempelvis SAS får väskans mått i  

skrivande stund vara max 40 x 25 x 23 cm samt väga max 8 kg inklusive hunden, 

även övriga bolag har liknande krav. Hundar tillåts inte på charterresor. 
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FÖR HUND SOM FLYGER I ”HUSDJURSUTRYMMET”: 
 

1. Du behöver köpa en IATA-godkänd flygbur (finns på ZOO affärer). Köp även en  

    liten vattenskål att montera fast på insidan av gallret/grinden, om det inte följer  

    med buren, det finns särskilda med spillskyddskant. 

 

2. Buren måste vara rymlig så att hunden kan stå, vrida sig runt och ligga normalt, 

    paret som checkade in sin hund före oss blev knappt godkända - personalen vid 

    incheckningen mätte både hunden och buren flera gånger innan de efter en 

    diskussion till sist godkände burens storlek. 

 

3. Träna/vänj hunden i flygburen hemma i god tid innan resan! 

 

4. Lägg gärna i en fäll med antiglid i botten och sedan en hundbädd med filt som 

    hunden är van vid. När vi ska flyga låter vi flygburen stå framme ca en vecka innan 

    avresa, med en gosig filt. När det blir dags lägger vi sedan in Billys mjuka korg  

    och hans egen filt i buren (med antiglidfällen i botten). Överst lägger vi sen in en 

    t-shirt som matte har haft på sig hela dagen fram till avfärd, att känna mattes eller  

    husses doft ger hunden trygghet.  

 

5. Har du två små hundar som trivs med varandra är det en trygghet för dem att 

    resa ihop i samma bur om flygbolaget godkänner det. Burens storlek måste då 

    anpassas efter två hundar. 

 

6. Lastutrymmet för husdjur är ett speciellt litet utrymme med belysning och håller 

    ungefär samma värme och lufttryck som inne i passagerarkabinen. 

 

7. Skaffa tunna buntband som burdörren ska låsas med vid incheckningen (hål finns 

    redan förberedda på buren). Ha gärna en liten nageltång med dig i handbagaget  

    så att du kan knipsa av buntbanden och ta ut hunden ur buren då ni landat. Kom  

    ihåg att ha med extra buntband till hemresan. 

 

8. Klistra fast en lapp med ditt mobilnummer uppe på buren. Där ska också lappen     

    "Live animals" klistras (den du får med buren du köper). 
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PÅ AVRESEDAGEN: 

 

1. Ta med en liten flaska vatten att ge hunden/fylla i burskålen. 

 

2.  Var ute i god tid till incheckningen!! Det tar tid innan personalen kollat buren, 

     hunden och alla papper. Oftast ska du checkat in senast två timmar innan 

     avgång. Väskor och hundar checkas in på samma ställe och därefter får du ta 

     med dig hunden i buren till inlämning för specialbagage, oftast får du dock ha  

     hunden hos dig till 1 timme innan avgång för att rasta den så sent som möjligt. 

 

3.  Lås INTE burdörren med buntbanden innan du lämnar hunden vid special- 

     bagaget. Hunden ska plockas ut för att buren ska säkerhetsröntgas först. 

 

4.  Glöm inte hälla lite vatten i skålen innan du låser burdörren med buntbanden. 

 

 

UTÖVER ALLT VI SKRIVIT OVAN SÅ GÖR VI SÅ HÄR: 

 

Innan hans första flygresa så var vi på flygplatsen och miljötränade i avgångshallen 

(promenerade runt bland folk och resväskor, åkte hiss, gick till incheckningen mm)  

vid flera tillfällen innan. På så sätt vänjer sig hunden vid alla ljud och blir lite lugnare.  

Det är ju förstås bara en bonus om man har möjlighet att göra det. 

 

Vi ger inte Billy mat på morgonen innan avresan (för att undvika ev åksjuka).  

 

På nästa sida hittar du några länkar där du kan läsa mer om att flyga med hund. 
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MER OM ATT FLYGA MED HUND KAN MAN LÄSA VIA LÄNKARNA NEDAN:  

 
https://www.erv.se/privat/blogg/flyga-med-hund---fem-tips-innan-avresa/ 

 

www.jordbruksverket.se 

 

https://www.sas.se/reseinfo/sarskilda-resebehov/resa-med-djur/ 

 

https://www.norwegian.com/se/reseinformation/bagage/resa-med-husdjur/ 

 

 

 

Vi önskar dig en härlig resa tillsammans med pälsklingen! 

 

 

https://www.erv.se/privat/blogg/flyga-med-hund---fem-tips-innan-avresa/
http://www.jordbruksverket.se/
https://www.sas.se/reseinfo/sarskilda-resebehov/resa-med-djur/
https://www.norwegian.com/se/reseinformation/bagage/resa-med-husdjur/

