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SØKNAD OM INNFØRSEL AV
UTSTOPPEDE JAKTTROFEER OG AV
JAKTTROFEER AV ANDRE DYR ENN
HOV-/KLOVDYR/FUGLER
..................................................................................... (Søkerens navn)
...................................................................................... (Adresse)
...................................................................................... (Postnummer/-sted)
Telefon:

________________________________

Telefaks:

___________________________

Opprinnelsesland/region:
Dyreart:

__________________________________________________________________________

Mengde:

__________________________________________________________________________

__________________________ _____________
Sted
Dato

____________________________________________
Underskrift

BRUK BLOKKBOKSTAVER VED UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMAET.
UFULLSTENDIG UTFYLT SØKNAD KAN IKKE BEHANDLES.
Denne tillatelsen gjelder for
− Fugler, hov- og klovdyr som er utstoppede
− Trofeer av rovdyr, gnagere og primater
På baksiden av dette skjema følger en kort orientering om aktuelle innførselsbetingelser.
IKKE SKRIV NEDENFOR. INNFØRSEL TILLATES IKKE UTEN GYLDIG STEMPEL.
TILLATELSEN ER GYLDIG I ETT ÅR FRA STEMPLINGSDATO.

Adresse

: Mattilsynet, Felles postmottak
P.O. Box 383, 2381 Brumunddal
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GJELDENDE BESTEMMELSER
Forskrifter 2. juli 1991 om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander, § 4, fastsetter
forbud mot innførsel av produkter av pattedyr og fugler.
Mattilsynet kan, etter søknad, dispensere fra forbudet (dvs. gi innførselstillatelse) og fastsette vilkår
for innførselen.
INNFØRSELSVILKÅR
•

Hele deler av døde fugler/hov- og klauvdyr skal være fullstendig utstoppede slik at de kan
oppbevares ved romtemperatur1. Skinn av hov- og klauvdyr skal ha gjennomgått en
fullstendig garvingsprosess.

•

Ved innførsel av upreparerte/delvis preparerte jakttrofeer av rovdyr, gnagere eller
primater skal avfall som oppstår ved preparering samles opp og behandles i henhold til
avfallsforskriften2.

•

Troféene skal pakkes separat uten å ha vært i kontakt med andre produkter av animalsk
opprinnelse som kan overføre smitte.

For øvrig gjelder følgende
Denne tillatelsen fritar ikke for bestemmelser gitt med hjemmel i andre lover, forskrifter og
konvensjoner. Det gjøres oppmerksom på at mange arter omfattes av CITES - bestemmelser om
truede arter. Nærmere informasjon om disse bestemmelsene fås ved henvendelse til Direktoratet for
naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim, tlf. 73 58 05 00.
Mattilsynet kan om nødvendig når som helst trekke innførselstillatelsen tilbake, og den må has for
hånden ved varenes ankomst til forevisning for tollvesenet. De må selv bære alle utgifter i
forbindelse med innførselen. Brudd på innførselsvilkår medfører straffeansvar.
Dette vedtak kan påklages til Landbruksdepartementet via Mattilsynet innen tre uker.
Det tas forbehold om endringer

1

Jakttrofeer av fugler- hov og klovdyr som ikke er utstoppede skal oppfylle betingelsene i forskrift 13.8.99 om dyrehelsemessige betingelser for
innførsel og utførsel av visse animalske produkter og animalsk avfall
2
Forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall
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