Astma‐ og Allergiforbundets syn på

Pelsdyr på offentlige transportmidler
Pelsdyr utgjør en reell helserisiko for
mange personer med pelsdyrallergi, og reduse‐
rer tilgjengelighet, gir forverret helse og livs‐
kvalitet for denne gruppen. Samtidig er dyr til
nytte og glede for mange og kan ha positiv effekt
på mennesker.
For at personer med pelsdyrsallergi skal kunne
delta i samfunnet uten å få økte helseplager,
handler det ikke bare om å avgrense hvor dyr
kan oppholde seg. God planlegging og tydelige
rutiner er også nødvendig for at spredningen av
dyreallergenene skal begrenses. Her presenterer
vi NAAFs synspunkter på håndtering av pelsdyr
på offentlige transportmidler.

Taxi
Det skal være tilgang til dyrefrie taxier, dvs. taxier som aldri
frakter pelsdyr. På tilsvarende måte må det være egne biler
for personer som medbringer pelsdyr.

Flykabiner
NAAF mener at pelsdyr ikke kan tillates i flykabiner både av
hensyn til reisende og ansatte. Fly er i en særstilling i forhold
til andre transportmidler, fordi:
•

man ikke kan gå ut av flyet eller velge å avbryte reisen

•

man ikke uten videre kan bytte seter eller flytte til
annen del av transportmidlet

•

fly har en felles mekanisk ventilasjonsløsning for alle
passasjerer (ingen vinduer man kan åpne for personlig
tilgang på frisk luft eller dører som åpnes/lukkes ved
hyppige av‐ eller påstigninger)

•

man kan bli sittende under disse betingelsene i flere
timer

•

man befinner seg langt unna øyeblikkelig medisinsk
hjelp

Tog , trikk, t‐bane, båt og buss
Pelsdyr kan tillates ombord dersom:
•

det er merkede områder /anviste plasser
for reisende med dyr

•

dyret ikke opptar et eget sete eller tas med
rundt på transportmiddelet

•

det er utenom rushtidene i de store byene

•

dyret alltid er i bånd eller bur, og ikke ut‐
gjør noen fare for medpassasjerer

•

det enkelte transportselskap anser dette
som hensiktsmessig og har en uttalt dyre‐
policy

For langdistansebussruter
gjelder i tillegg følgende:
Pelsdyr kan ikke tillates ombord, dersom det
finnes medpassasjerer med allergi.

www.naaf.no/pelsdyr

Dersom pelsdyr går på eller av flyet via avgangs‐/
ankomsthall, må det av hensyn til allergikere være
begrenset hvor og hvor lenge et dyr kan oppholde seg i
dette området.

Astma‐ og Allergiforbundets syn på (side2)

Pelsdyr på offentlige transportmidler
Hovedstandpunkt

Fakta om pelsdyrallergi

Personer med pelsdyrallergi skal sikres et reelt
og godt kollektivtilbud. På samme måte skal det
være et reelt og godt tilbud for personer som
medbringer pelsdyr på offentlige transportmid‐
ler.

•

Hensynet til personer med pelsdyrallergi skal
dog gå foran hensynet til dyrs tilstedeværelse,
skulle det oppstå konflikt mellom en allergisk
passasjer og eier av et kjæledyr.
Brukere som er avhengig av godkjent fører‐ eller
servicehund skal alltid sikres tilgang til alle
offentlige transportmidler. Samtidig må man
også søke å tilrettelegge for personer med pels‐
dyrallergi.

•

•

•

•

Aktuelle policydokumenter som kan
lastes ned fra våre hjemmesider
•

Pelsdyr på hoteller og andre
overnattingssteder

•

Pelsdyr i det offentlige rom

•

Dyreassisterte tiltak på institusjon

Kontakt oss
E‐post: naaf@naaf.no
Tlf:
23 35 35 35
Faks:
23 35 35 30

www.naaf.no/pelsdyr

•

•

Ca 10 prosent av alle skolebarn har pelsdyrallergi, og
med stigende alder er antallet økende. Ca. 15 prosent
av den voksne befolkningen opplever plager etter
kontakt med dyr.
Symptomer kan være tett, rennende nese, nysing,
rennende og kløende øyne, hodepine, trøtthet, hoste,
tung pust eller alvorlige astmaanfall. Symptomene
opptrer innen 5‐30 min. fra man har vært eksponert
for allergenet eller timer senere som en utsatt reak‐
sjon.
Både hårene i pelsen, så vel som proteiner i dyrenes
talg‐ og spyttkjertler og urin kan være allergiutløsen‐
de. Allergenene er små luftbårne partikler som blan‐
der seg med annet støv i luften og som ved innånding
kan gi en allergisk reaksjon.
De allergiske reaksjonene er normalt sterkere hos
barn enn hos voksne og eldre, fordi allergi vanligvis
avtar i styrke og omfang med økende alder.
Dyreallergener spres lett og er klebrige. De fester seg
til alle overflater, særlig tekstiler, og er vanskelig å
fjerne ved rengjøring. Dyreallergener kan bli værende
i tekstiler o.l. i flere år etter at dyret har vært i rom‐
met.
Eneste tilgjengelige behandling for pelsdyrallergi er
symptomreduserende medisiner. Pelsdyrallergikere
må derfor unngå eksponering av allergener for å hol‐
de seg friske.
Det finnes ingen allergivennlige pelsdyr, selv om
noen pelsdyr, f.eks. ulike hunderaser, avgir mindre
allergener enn andre.

