Egenerklæring til bruk ved overføring av hund
til/ fra Svalbard fra/ til fastland-Norge
Eier/importør:
Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Land:

(Fylles ut tidligst 10 dager før tilbakeførselen).

1. Hunden er identitetsmerket på følgende måte:

Mikrochips
Med tatovering i venstre øre:
Med tatovering i høyre øre:
Med tatovering annet sted:

Oppgi hvor:

2. Hundens ID-nummer er:
3. Hunden viser ingen synlige tegn på smittsom sykdom. Dyret har de siste 30 dager ikke har vært i kontakt med dyr som
kan mistenkes for å overføre sykdom.
4. Det erklæres på ære og samvittighet at dyret kun har oppholdt seg innenfor EU/EFTA-området eller Svalbard de siste
6 månedene.

5. Gjelder bare i forbindelse med avreise fra Svalbard: Hunden er behandlet med et av legemidlene
Droncit vet.®, Drontal vet.® og Drontal comp.® eller Milbemax vet.® med anbefalte doser i løpet av siste
10 dager av undertegnede og vil bli behandlet igjen hos veterinær innen 7 dager etter ankomst til
fastlandet.

Utskrevet/ signert:

Dato

Sted

Underskrift av eier/ den som har hånd om dyret

Navn gjentatt med blokkbokstaver

Dato

Sted

Underskrift av eier/ den som har hånd om dyret

Navn gjentatt med blokkbokstaver

Dato

Sted

Underskrift av eier/ den som har hånd om dyret

Navn gjentatt med blokkbokstaver

Dato

Sted

Underskrift av eier/ den som har hånd om dyret

Navn gjentatt med blokkbokstaver

Dato

Sted

Underskrift av eier/ den som har hånd om dyret

Navn gjentatt med blokkbokstaver
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Eiers sjekkliste før reise til fastlandet

Det er ikke krav om skriftlig tillatelse, men eier må uoppfordret forevise hund for tollvesenet
og dokumentere at:
1
2
a
b

c

Hunden er identitetsmerket
Hunden har pass, der det framgår at:
Hunden er grunnvaksinert og evt. revaksinert mot rabies i overensstemmelse med
vaksineprodusentens anbefaling.
Det er tatt blodprøve av hunden tidligst 120 dager (og senest 365 dager) etter
vaksinasjon mot rabies
 Analyse ved godkjent laboratorium må vise et nivå antistoff mot rabiesvirus som er
minimum 0,5 IE/ ml.
 Valper skal være 3 måneder eller eldre når vaksinen som danner utgangspunkt for
testing, settes.
 Ny blodprøve kreves ikke dersom dyret er blitt testet med tilfredsstillende resultat
og er revaksinert med de intervaller produsenten har fastsatt for den aktuelle
vaksine.
Hunden skal behandles mot echinococcose (eg. Echinococcus multilocularis)
 Det skal brukes godkjent medikament (praziquantel). Registrerte preparater i Norge
i dag: Droncit vet.®, Drontal vet.® og Drontal comp.® og Milbemax vet.®
 To behandlinger, 1. tidligst 10 dager før avreise (egenerklæring) 2. senest 7 dager
etter innreise til fastlandet (veterinærdokumentasjon).

I tillegg må eiere fylle ut en egenerklæring på helsetilstanden til hunden. Skjema blir tilsendt
sammen med tillatelsen til å ta med hunden til Svalbard, eller kan fås ved å kontakte Sysselmannen
på Svalbard, telefon 79 02 43 00

Tollkontroll
 Tilbakeførsel skal skje over bemannet tollstasjon.
 Hund og papirer skal uoppfordret framstilles for kontroll.
Sysselmannens register
Av beredskapshensyn er det viktig at Sysselmannens register over hunder på Svalbard holdes
oppdatert. Meld derfor fra om hunder som flyttes til fastlandet for en lengre periode eller på
permanent basis.
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