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:
Gjelder søknaden førstegangs innreise
eller forlengelse av tillatelse til å føre
hund til Svalbard?

Dyrets identitet:
Navn:

Dyr nr. 1

Dyr nr. 2

Dyr nr. 3

Dyr nr. 4

Dyr nr. 5

Passnr:
Fødselsdato:
Rase:
Kjønn:
ID – nummer:
Rabiesvaksine:
Sist utført:
Gyldig til:
Blodprøvekontroll,
dato:
Valpesykevaksine
Sist utført (Dato)
Dato og søkers underskrift:

Underskrift

Mattilsynet,
Avd. Troms og Svalbard

Postadresse: Felles postmottak
Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Telefaks: 23 21 68 01
E-post: postmottak@mattilsynet.no
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INFORMASJON
Overføring av hund til Svalbard (reguleres av Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard FOR 198808-31 nr 744).









Det skal foreligge gyldig innførselstillatelse fra Mattilsynet.
Hunden skal ha hundepass.
Hunden skal være identitetsmerket
Hunden skal være vaksinert mot rabies. Grunnimmunisering og revaksinering utføres etter
vaksineprodusentens anbefalinger.
Hunden kan ikke overføres de første 21 dager etter vaksinering såfremt den ikke er revaksinert i
samsvar med vaksineprodusentens anbefaling.
For hunder som skal reise mellom Svalbard og fastlandet, skal hunden ha tilfredsstillende
blodprøvekontroll. For kortere opphold skal blodprøvekontrollen være positiv før innførselstillatelse
innvilges.
Hunden skal være vaksinert mot valpesyke og behandlet mot ektoparasitter som skal være dokumentert
i hundens pass.

Annet:
Overføring for oppstalling på kjetting tillates ikke. Hunden skal være oppstallet i familiebolig eller stå i hundegård.

Tilbakeførsel av hund fra Svalbard til Norge/ EU (reguleres av Forskrift om ikke- kommersiell forflytning av
kjæledyr- Kjæledyrforskriften).
Det er ikke krav om skriftlig tillatelse, men eier må uoppfordret forevise hund for tollvesenet/ Mattilsynet
og dokumentere at:
1. Hunden har godkjent pass, der det framgår at:
a Hunden er identitetsmerket
b Hunden er grunnvaksinert og evt. årlig revaksinert mot rabies.
c Det er tatt blodprøve av hunden tidligst 30 dager etter vaksinasjon mot rabies, senest
innen vaksinasjonsgyldighetens utløp og tre måneder før innførselen.
 Analyse ved godkjent laboratorium må vise et nivå antistoff mot rabiesvirus som er minimum
0,5 IE/ml.
 Valper skal ha vært minimum 12 uker ved grunnimmuniseringen som danner
utgangspunkt for testing.
 Ny blodprøve kreves ikke dersom dyret er blitt testet med tilfredsstillende resultat og er
revaksinert innen datoen som er ført i passet. (Vaksineprodusentens anbefalte varighet
av vaksinen.)
 Ved positiv prøve tatt 30 dager etter vaksinering i EU/EØS området før ankomst
Svalbard er det ingen venteperiode for å kunne returnere til fastlandet. Dersom
blodprøve for antistofftest tas på Svalbard er det en venteperiode på 90-dager før
man kan reise til fastlandet.
d Hunden skal behandles mot echinococcose (eg. Echinococcus multilocularis)
Behandling mot bendelorm utføres av eller i påsyn av veterinær på Svalbard 24 – 120 timer før avreise
til fastlandet og dokumenteres i kjæledyrpasset.

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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