
 
 
 
Belangrijke informatie voor als u een hond of kat mee 
wilt nemen naar Noorwegen 
  

1. De hond/kat moet gechipt zijn (microchip). 
2. De hond/kat moet een door de EU goedgekeurd dierenpaspoort hebben. 
3. De hond/kat moet minimaal 21 dagen voordat u Noorwegen binnenkomt tegen 
rabiës zijn gevaccineerd. U moet in het dierenpaspoort controleren of de 
vaccinatie nog geldig is en of het interval tussen de vaccinaties niet is 
overschreden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de hond of kat bij de 
eerste vaccinatie minimaal 12 weken oud is. 
4. Alleen voor honden: Eén tot vijf dagen (24-120 uur) voordat u Noorwegen 
binnenkomt, moet uw hond worden behandeld tegen vossenlintworm 
(Echinococcus multilocularis). De behandeling moet worden uitgevoerd door een 
dierenarts en ook door de dierenarts in het dierenpaspoort worden geregistreerd.  
5. Uw hond en de bijbehorende documenten moeten bij binnenkomst door de 
douane worden gecontroleerd. Als u bij de grens komt, moet u daarom de rode 
doorgang kiezen.  

  
Het is van groot belang dat u zich aan deze regels houdt. Als u dat niet doet, kan dat 
grote gevolgen hebben.  
  
Als u zich niet aan de regels houdt, kan Mattilsynet (de Noorse voedsel- en warenautoriteit) 
een van de volgende maatregelen nemen:  

• Uw huisdier wordt teruggestuurd naar het land van oorsprong, of  
• Uw huisdier wordt in quarantaine geplaatst totdat aan de voorwaarden is voldaan, of  
• Uw huisdier wordt geëuthanaseerd. Dit laatste gebeurt alleen als er geen enkele 
 andere mogelijkheid meer is, maar in een ernstige situatie is het een reële optie.  

  
Als eigenaar van het huisdier bent u financieel verantwoordelijk als u de regels overtreedt.  

  
Kosten:  
Wanneer uw hond niet behandeld is tegen vossenlintworm, kost u dat minimaal € 700,-. Verder wordt 
uw hond gedurende 24 uur in quarantaine geplaatst.  

  
Als uw hond/kat geen geldige rabiësvaccinatie, microchip en dierenpaspoort heeft, wordt het dier van 
u afgenomen en gedurende een aantal weken in quarantaine geplaatst.  
De kosten hiervan kunnen tussen € 870,- en € 3.000,- bedragen.  
De duur van de quarantaine is afhankelijk van de ernst van de overtreding en wordt vastgesteld door 
Mattilsynet.  

  
Meer informatie over wat er gebeurt als u niet aan de voorwaarden voor import voldoet, vindt u door 
op de volgende link te klikken: 
Hva skjer hvis du reiser med kjæledyr til Norge uten å oppfylle kravene? (mattilsynet.no) ("Wat 
gebeurt er als u een huisdier meeneemt naar Noorwegen zonder aan de voorwaarden te voldoen?") 

  
Hartelijk dank dat u ons helpt om mens en dier te beschermen tegen 
besmettelijke ziekten.  
 

https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr/reise-med-kjaeledyr/hva-skjer-hvis-du-reiser-med-kjaeledyr-til-norge-uten-a-oppfylle-kravene

