
PAKKELISTE TIL FERIEHUNDEN 

 

□ Hundekurv/Tæppe – hvad din hund plejer at sove i og føler sig tryg ved. Husk afhængigt af 

vejret, så er det en god ide at medbringe en kølepude eller måske en varmepude.  

 

□ Mad- og vandskåle (eventuelt transportable vandskåle, hvor du kan transportere vand på 

farten og beholderen kan laves om til en skål). 

 

□ Mad, godbidder og gnaveben som underholdning til ferien. Hellere tage lidt for meget med 

end lidt for lidt. 

 

□ Legetøj til din hund, hvis I godt kan lide at lege sammen. 

 

□ Halsbånd/sele med hundetegn med jeres kontaktoplysninger – husk nummeret skal stå 

med +45 foran, så udenlandske folk kan kontakte jer. 

 

□ Alm. snor og en længere snor, hvis I skal ud på nogle lange gåture, og du gerne vil lade din 

hund få lidt bevægelsesfrihed, hvis den ikke må løbe løs. 

 

□ Kontaktoplysninger på hundens forsikringsselskab inkl. overblik over om jeres forsikring 

dækker ulykker i udlandet, dyrlægebesøg i udlandet etc. 

 

□ Dokumenter som beviser, at I gerne må have en hund på jeres 

hotelværelse/ferielejlighed/campingvogn/telt. Det er ærgerligt at have kørt til Italien, og så 

finde ud af, at I har misforstået hinanden. En del campingvognsfirmaer tillader nemlig kun 

hunden at være ude i forteltet, så her kan der ”Hunde tilladt” godt være misvisende. 

 

□ Pas og vaccinations oplysninger, da man i f.eks. Tyskland skal have sin hund rabies 

vaccineret, hvilket ikke er et krav i Danmark. Tjek altid destinationslandets krav – men tjek 

også de lande I passerer, da de også skal godkende, at jeres hund befinder sig kortvarigt i 

landet. Din dyrlæge kan hjælpe dig med at undersøge disse krav. Oftest skal vacciner gives 

i god tid – så besøg gerne dyrlægen 2 måneder før afrejse. 

 

□ Eventuelt tøj til din hund alt afhængig af temperaturen, hvor I skal hen. 

 


