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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å FØRE HUND TIL SVALBARD. 
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER eller skrivemaskin. Vær spesielt nøye med identifikasjonsnummer (ikke det 
samme som registreringsnummer i kennelklubben), og kontroller at alle siffer/ bokstaver er med og kan leses uten 
problemer. 
 

Etternavn: 
 

Fornavn: Fødselsdato: 

Adresse: 
 
 

Postnummer Poststed  

Tlf: 
 
 

Epost Fastboende på Svalbard:  

        Ja              Nei  
 

 
 

Tidsrom for opphold på Svalbard: 
 

Har hunden(e) fått innvilget 
innførselstillatelse tidligere? 

 

 

Dyrets identitet: Dyr nr. 1 Dyr nr. 2 Dyr nr. 3 Dyr nr. 4 Dyr nr. 5 

Navn: 
 

     

Passnr: 
 

     

Fødselsdato: 
 

     

Rase: 
 

     

Kjønn:  
 

    

Mikrochip- eller 
tatovert ID-
nummer: 

     

Rabiesvaksine: 
Sist utført: 
Gyldig til: 
 

     

Blodprøvekontroll, 
dato: 

 
 
 

    

Valpesykevaksine 
Sist utført (Dato) 

     

      

Dato og søkers underskrift: Underskrift 

 
INFORMASJON 
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Overføring av hund til Svalbard (reguleres av Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til 
Svalbard FOR 1988-08-31 nr 744). 
 

• Det skal foreligge gyldig innførselstillatelse fra Mattilsynet. 

• Hunden skal følges av et EU/EØS-pass, eventuelt helsesertifikat om den kommer 
direkte fra land utenfor EU/EØS 

• Hunden skal være identitetsmerket med mikrochip eller tatovering 

• Hunden skal være vaksinert mot rabies. Grunnimmunisering og revaksinering utføres 
etter vaksineprodusentens anbefalinger.  

• Hunden kan ikke overføres til Svalbard før det foreligger et blodprøvesvar som viser at 
den har et antistoffnivå mot rabiesvirus som er minimum 0,5 IE/ml. Blodprøven kan tas 
tidligst 30 dager etter grunnvaksinering og svaret skal dokumenteres i pass (av 
autorisert veterinær i EU/EØS) eller helsesertifikat (av autorisert/offentlig veterinær i 
hjemland utenfor EU/EØS).  

• Hunden skal være vaksinert mot valpesyke og behandlet mot ektoparasitter (for 
eksempel lopper eller lus). Behandlingen skal være dokumentert i hundens pass. 
Parasittbehandlingen skal gjennomføres 1-21 dager før avreise og attesteres av 
veterinær. 

 
Viktig informasjon om annet regelverk på Svalbard:  
Svalbard har en egen forskrift om båndtvang, se: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-28-651?q=hund%20svalbard 

 

 

Tilbakeførsel av kjæledyr fra Svalbard til Norge/ EU (reguleres av Forskrift om ikke- 
kommersiell forflytning av kjæledyr- Kjæledyrforskriften). 
 
Når du tar kjæledyret ditt med fra Svalbard til Norge, så passerer du yttergrensen for 
EU/EØS. Det er ikke krav om skriftlig tillatelse, men du må uoppfordret vise fram dyret 
og nødvendig dokumentasjon for tollvesenet/ Mattilsynet. Går reisen til eller via 
Tromsø, skal du varsle Mattilsynet seinest 2 virkedager før avreise på tlf 22 40 00 00, 
eller til GK_Tromso@mattilsynet.no. Fra 1.oktober 2021 vil kontrollen for reisende med 
fly som skal videre til/via Tromsø skje etter innsjekk ved Svalbard lufthavn Longyear i 
samarbeid med Widerøe Ground Handling. 
 
Det er viktig at du setter deg grundig inn i regelverket.  
Informasjon om krav som stilles ved transport av kjæledyr fra Svalbard til norsk fastland 
finner du her: LENKE til Reise med kjæledyr fra Svalbard til Norges fastland (Merknad: 
lenken må vise nettadressen full ut, slik at man kan logge seg på også om man har 
papirutgave av søknadsskjema) 
 

 

Dersom hunden tas med videre til andre land og deretter skal tilbake til Norge: 
Dette reguleres av Forskrift om ikke- kommersiell forflytning av kjæledyr- Kjæledyrforskriften). 
Hvilke krav som stilles avhenger av om hunden har vært i et EU-/EØS-land eller andre land.  
Kontakt Mattilsynet for nærmere informasjon. 
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