TILLEGGSINFORMASJON VEDRØRENDE
REGLER FOR INNFØRSEL AV HEST, HUND OG
KATT, I TILKNYTNING TIL SIRKUS

Gjeldende regelverk
• Forskrift av 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport
av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.
• Forskrift av 1. juli 2004 nr 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell
transport av kjæledyr.
• Forskrift av 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og
utførsel av dyr av hestefamilien.
• Forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av
levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende
dyr fra tredjestater..
• Lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern.
• Forskrift av 20. november 1976 nr. 3 om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr
innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte.
Myndighet til dispensasjon fra bestemmelsene om innførsel av dyr er gitt til Mattilsynets
regionkontorer, mens myndighet til å gi tillatelser er delegert til Mattilsynets distriktskontorer
(Forskrift 02. september 2005 nr 0115 punkt 2.1 og 4.1). Det er forvaltningspraksis at
regionkontoret som gir dispensasjon for innførsel av sirkusdyr, også samtidig gir
fremvisningstillatelse.
Utgangspunktet
Innførsel av levende dyr til Norge skal i utgangspunktet foregå i henhold til bestemmelser i forskrift
av 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende
pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.
Forskriften gjelder ikke import og eksport av dyr som er omfattet av særskilte forskrifter.
Forskriften gjelder heller ikke dyr som føres ut av landet etter å ha vært importert midlertidig for
framvisning i sirkus.
Hester
Innførsel av hester er tillatt på de betingelser som fremgår av forskrift av 31. desember 1998 nr.
1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Innførsel av
sebra er forbudt i henhold til forskrift om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres,
omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte. Det er derfor ikke
nødvendig med spesiell tillatelse eller dispensasjon i hvert enkelt tilfelle (med unntak for sebra) så
lenge forskriftens krav om dyrehelsemessige vilkår etterleves. I denne sammenheng pekes spesielt
på kravene til:
Innførsel fra EØS
• Helsesertifikat og hestepass. Hver enkelt hest skal følges av godkjent helsesertifikat utstedt
av offentlig veterinær i avsenderlandet og offentlig godkjent hestepass, jfr §§ 5 og 6.
Offentlig veterinær i EØS skal sende helsesertifikatet elektronisk via meldesystemet
TRACES. (Ikke alle sender dette per i dag)
Mattilsynet, navn på kontor/sted, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Forbrukertelefon: 22 40 00 00 (ditt distriktskontor, ordinær takst), Faks 23 21 68 01, E-post:
postmottak@mattilsynet.no
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•

Importør skal være registrert hos Mattilsynet før innførsel finner sted. Registrering skjer på
internett jfr. www. Importmelding .no

Innførsel fra tredjeland
• Mattilsynet gjør oppmerksom på at det kan være knyttet eventuelle særkrav ved innførsel fra
tredjeland og ber sirkusene å ta kontakt med det aktuelle Distriktskontor på stedet der
sirkuset har sin registrerte forretningsadresse.
Andre forhold
• Mattilsynet gjør videre oppmerksom på at det kan være særlige beskyttelsesforskrifter som
gjelder ved innførsel og forflytting av hest.
Hunder og katter
Innførsel fra EØS
Kommersiell innførsel av hunder og katter fra EØS er tillatt på de betingelser som fremgår av
forskrift av 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av
levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler § 12. Det fremgår her at betingelsene for
innførsel er de samme som for ikke-kommersiell innførsel, jfr forskrift av 1. juli 2004 nr 1105 om
dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. I tillegg kreves klinisk
undersøkelse av offentlig veterinær i avsenderlandet. Det er ikke nødvendig med spesifikk tillatelse
eller dispensasjon i hvert enkelt tilfelle så lenge forskriftens krav etterleves. Vi viser spesielt til:
•
•
•
•
•
•

Merking av hvert enkelt dyr med microchip eller lett leselig tatovering, jfr § 5.
Hunden eller katten må være utstyrt med dyrepass, jfr § 6 første ledd.
Vaksinering mot rabies etterfulgt av en serologisk test basert på blodprøve uttatt tidligst 120
dager etter siste forutgående rabiesvaksinasjon, som dokumenterer et antistofftiter mot
rabies på minst 0,5 IE/ml, jfr § 7.
Behandling mot echinococcose i løpet av de siste ti dager før innførsel etterfulgt av en ny
behandling ikke senere enn 7 dager etter innførsel, jfr § 8.
Klinisk undersøkelse av offentlig veterinær i avsenderlandet.
Grensepassering skal skje på bemannet tollstasjon. Nødvendig dokumentasjon skal
uoppfordret forevises tollmyndighetene ved grensepasseringen, jfr § 10 første ledd.

Innførsel fra tredjeland
Innførsel av hunder eller katter fra tredjeland regnes som ikke kommersiell, dersom det innføres
fem dyr eller mindre, jfr forskrift av 1. juli 2004 nr 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikkekommersiell transport av kjæledyr § 3 nr. 1.
Ved kommersiell innførsel av hunder eller katter fra tredjeland, herunder Russland, er kan
Mattilsynet dispensere fra forbudet dersom det ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser,
herunder EØS-avtalen vi ber sirkusene å ta kontakt med det stedlige regionkontor for å undersøke
hvilke betingelser som gjelder for midlertidig innførsel av hunder eller katter for fremvisning i
sirkus. Regionkontoret vil blant annet gi en dispensasjon på tilsvarende betingelser som dem som
gjelder ved innførsel fra listeført tredjeland i henhold til forskrift av 1. juli 2004 nr 1105 om
dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Vi viser spesielt til:
•
•
•

Merking av hvert enkelt dyr med microchip eller lett leselig tatovering.
Veterinærsertifikat basert på modellen vist i vedtak 2004/824/EF (vedlagt).
Vaksinering mot rabies etterfulgt av en serologisk test basert på blodprøve uttatt tidligst 120
dager etter siste forutgående rabiesvaksinasjon, som dokumenterer et antistofftiter mot
rabies på minst 0,5 IE/ml.
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•
•
•

Behandling mot echinococcose i løpet av de siste ti dager før innførsel etterfulgt av en ny
behandling ikke senere enn 7 dager etter innførsel.
Hunden eller katten skal ved grensepassering inn til Norge underkastes kontroll av
Mattilsynet.
Innførselen senest 48 timer på forhånd varsles til Mattilsynets Distriktskontor i det distrikt
hunden eller katten innføres.
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