Неофициален превод
Информация при пътуване с домашни любимци (кафезни птици, гризачи
и зайци) за Норвегия
За Норвегия е важно животните, влизащи на територията на държавата й да не са
преносители на заразни заболявания и да не са обект на незаконна търговия. Ето защо,
Норвегия прилага стриктни правила за внос на домашни любимци с нетърговска цел, макар
и при по-облекчени условия в сравнение с тези при внос на животни с цел търговия.
Движение на домашни любимци с нетърговска цел
Птиците, гризачите и зайците биха могли да бъдат отглеждани като домашни
любимци. Въпреки това, някои видове птици, никога не биха могли да бъдат счетени за
домашни любимци. Тези видове са, както следва: домашни пилета, пуйки, токачки, патици,
гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и щрауси. Гризачите и зайците, отглеждани с
цел производство на храна, също никога не могат да бъдат счетени за домашни любимци.
Движението на домашни любимци се разглежда като такова с нетърговска цел, в
случай, че животните не са за продан или не се внасят с цел прехвърляне на собствеността
им. В допълнение, тяхното движение трябва да е продиктувано от небходимостта на
собственика да пътува до Норвегия и трябва да бъде реализирано в рамките на период от
пет дни преди до пет дни след неговото пристигане в Норвегия. Домашните любимци
трябва да придружават или собственика, или друго физическо лице, което е писмено
упълномощено от собственика да придружи животните от негово име.
Три или по-малко животни
Движение с нетърговска цел на три или по-малко птици, гризачи или зайци е
позволено, ако животните са придружени от идентификационен документ. Този документ
трябва да отговаря на определени изисквания по отношение на формата, оформлението и
езика, и трябва да бъде издаден от упълномощен ветеринарен лекар в държавата на
изпращане.
Документацията се състои от здравен сертификат, с който ветеринарният лекар
удостоверява, че той или тя е провел/а клиничен преглед на животните и е установил/а, че
не показват признаци на нито едно заболяване. Допълнително към документацията трябва
да се приложи декларация от собственика или упълномощеното лице, че движението на
животните не е с търговска цел. Идентификационният документ е валиден до 10 дни от
неговото издаване. В случай на траспортиране по море, периодът на валидност се удължава,
в зависимост от продължителността на пътуването.
Изключения:
 Изискването за здравен сертификат не се отнася при движение с нетърговска цел от
държави от Европейската икономическа зона на птици, които не принадлежат към
семейство Папагалови (Psittacidae). Такива птици трябва да бъдат придружени само
от декларацията от собственика или упълномощеното лице.
 Изискването за идентификационен документ не се отнася до движение с нетърговска
цел на три или по-малко от три гризача от държави от Европейската икономическа
зона.
Повече от три животни
Движението с нетърговска цел в Норвегия, на повече от три птици, зайци или
гризачи е разрешено, ако животните отговарят на условията за търговски внос на такива
животни.
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Граничен контрол
Движението с нетърговска цел на домашни любимци от държавите-членки на
Европейския съюз, Андора, Швейцария, Фарьорските острови, Гибралтар, Гренландия,
Исландия, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Ватикана е позволено през всички
гранични пунктове. Не е необходимо да се сързвате с Норвежкия компетентен орган по
безопасност на храните, когато влизате в държавата, но въпреки това лицето, пътуващо с
животните трябва да бъде подготвено да покаже животните и да представи необходимата
документация за проверка.
Движението с нетърговска цел на домашни любимци от други региони или държави
е позволено само през летището на Осло или Сторског. Вносът от Свалбард може
допълнително да се осъществи през летище Тромсьо, пристанище Тромсьо или пристанище
Будьо. Лицето, пътуващо с животните трябва да се свърже с Норвежкия компетентен орган
по безопасност на храните в точката на влизане и да представи животните и необходимата
документация за проверка. Норвежкият компетентен орган по безопасност на храните
трябва да бъде уведомен най-малко 48 часа преди пристигането, с цел да бъде избегнато
дългото чакане преди извършване на проверката.
Gardermoen (Oslo)
Tel.: (47+) 22 77 79 00
BIP-gardermoen@mattilsynet.no
Storskog (Kirkenes)
Tel.: (+ 47) 78 97 00 40 / (+ 47) 95 77 91 21
BIP-Storskog@mattilsynet.no
Tromsø (port and airport) and Bodø (port)
Tel.: (+ 47) 22 40 00 00
postmottak@mattilsynet.no
Специални мерки за защита
В случай на възникване на огнище на заболяване, могат да се приложат специални
защитни мерки, забраняващи вноса или определящи допълнителни условия за внос на
домашни любимци от определени държави.
Неместни и застрашени видове
Вносът на екзотични гризачи и зайци е забранен. Въпреки това, следните видове не
се считат за екзотични:
Common rabbit (Oryctolagus cuniculus)
Chinchilla (Chinchilla laniger)
Guinea pig (Cavia porcellus)
Golden hamster (Mesocricetus auratus)
Campbell's (striped) dwarf hamster (Phodopus campellii)
Roborovski hamster (Phodopus roborovskii)
Siberian hamster (Phodopus sungorus)
Dwarf hamster cross (Phodopus campellii x sungorus)
Chinese hamster (Cricetulus griseus)
Domesticated rat (Rattus norvegicus)
Domesticated (Mus musculus)
Mongolian gerbil (Meriones unquiculatus)
Degu (Octodon degus)
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Редица видове са обхванати от регламентите на Конвенцията за международна
търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което предполага, че
се изисква издаване на разрешително за износ и/или внос.
Източник:
https://www.mattilsynet.no/language/english/animals/travelling_with_pets/travelling_to_norway_
with_caged_birds_rodents_and_rabbits/
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