
En del har rettet spørsmål omkring tiden
det skal gå, før en kanin som er importert
kan konkurrere på utstilling og hopping?
At det skal finnes et vedtak som tilsier 60
dagers karantene, før en kanin som har
krysset grensen, kan være med å konkur-
rere, er det mange som ikke har fått med
seg.- Hvor står det? Er det en ny regel?
Nei, det vedtas hvert år av «deg», eller en
kan si: Det er godkjent av alle foreninger
og har blitt akseptert hvert år  –  i 15 år.
I Tingdokumentet finner dere NKFs års-
melding, hvor det er et avsnitt med tittel:
Importmuligheter. Og, det har alltid vært
der, og der påpekes det at forskrifter og
regler fra Mattilsynet skal overholdes.
Men hvor kommer de 30 + 30 dager i fra?
Vi går tilbake en del år, til TK nr 2, 2004
og til side 20, hvor det i et innlegg fra
NKHF er et avsnitt med tittel:
«Ulovlig kryssing av grensene»
En så med uro på at noen ikke forholdt
seg til gjeldende importregler – eller en
kan si noen unnlot å forstå regelverket,
ved å passere grensen frem å tilbake for
å være med på helgekonkurranser.
I tillegg var det noen som «slengte ut» det
var tatt inn kaniner til landet – uten en
hadde formelle dokumenter i orden.

Smittespredning
NKHF advarte mot kjøp, salg – og paring!
og å krysse grensen ulovlig for å delta på
konkurranser, da dette skulle ha medført
smitteoverføring til enkelte besetninger.
Dermed ble det enighet om «skjerpings»
og i NKFs årsmelding skulle en da under
avsnittet; Importmuligheter, som tillegg,
sette inn følgende:Kaniner som er impor-
tert,har karantenetid på minst 30 dager +
30 dagers hjemmekarantene, før de kan

konkurrere/utstilles med andre kaniner.
Som nevnt, dette har nå stått i 15 år og
det er ikke noen som under behandling
av årsmeldingen har kommet med spørs-
mål eller bemerkning om disse linjene.
Hva menes så med 30+ 30?
Jo – de første 30 dager skal en importert
kanin stå isolert og fullstendig vekk fra de
andre kaniner.Eier må altså ha et eget om-
råde for importdyr.Ved stell og fôring må
de andre dyra tas først, og så importdyra
til slutt. Etterpå skal en også være nøye
med vask av seg selv, klær, fottøy osv.
Når det etter 30 dager ikke er tegn til noe
som helst «skummelt» med importdyra, så
kan dem settes inn i den vanlige stallen,
men det skal gå ytterlige 30 dager før de
kan delta på utstilling eller konkurranse.
Og – ja, dette er det selvsagt vanskelig
å kontrollere. Her må en stole på at dem
som foretar import er lojale og tar sine
forholdsregler, både med hensyn til egne
dyr og at en ikke skal komme i et søkelys
hvis det oppstår smittespredning.
Hva betyr ordet karantene?
Karantene er et medisinsk uttrykk (fra ita-
liensk quaranta giorni = 40 dager) som
betyr å holde folk eller dyr atskilt fra an-
dre for en viss periode, for eksempel ved
å hindre dem i å reise til et annet land
eller forlate en bygning og dermed hin-
dre spredning av sykdomssmitte.
Karantene benyttes om tiltak, ofte i form
av isolering, som iverksettes for å mot-
virke smittsomme sykdommer skal føres
inn i landet eller spres til andre land.
Uttrykket stammer fra eldre tider og da
var det vanlig at sjøfolk ved ankomst fra
utlandet måtte vente 40 dager før de fikk
gå i land, dersom det var mistanke om
smittsom sykdom om bord.

Karantene

hhvvaa  eerr  ddeett??

ALLE foreninger har vedtatt 30+30 dager
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