
 
Norsk Retrieverklubb avd. ……………… 
v/N.N 
adresse 
 
Mattilsynet 
Region Stor-Oslo, avd grensekontroll og import 
Postboks 383 
2381 Brumunddal                                                                                                           dato: xx.xx.xx 
 
 
Søknad om dispensasjon til innførsel av ville ender fra Sverige til bruk ved jaktprøver 
 
Vi søker om dispensasjon til innførsel av til sammen 200 ender og fasaner fra jakt som fant sted rett 
nord for Kristianstad (nordøstre Skåne). 
 
Avdelinger i Norsk Retrieverklubb har tidligere fått dispensasjon til innførsel av døde, ville ender fra 
Sverige til bruk ved jaktprøver for retrievere. 
 
Gjennom våre jaktprøver ønsker vi å få et grunnlag for vurdering av retrieverens egenskaper som 
etterskuddshund, både for å apportere skutt og eventuelt skadeskutt vilt. Prøvene skal fremme 
bruk av retrievere for human jaktutøvelse og bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasenes 
egenskaper for fremtiden. 
 
Viltet som skal benyttes på prøver skal være «matnyttig vilt». Med dette menes at vilt som 
presenteres hundene på en prøve skal være av en kvalitet som tilsier at det kan tilberedes som mat 
ved prøvestart. Vilt som kan benyttes: Rype, skogsfugl (foruten tiur), fasan, ærfugl, and, jaktbare 
vadere, duer, gås (foruten kanadagås), hare/kanin. 
 
Vi har liten tilgang til nevnt vilt i vårt område, og da hundene skal prøves på land og vann er det viktig 
med rikelig tilgang på slikt vilt.  
 
Det vil følge med attest om at fuglene er skutt i områder hvor det ikke er registrert fugleinfluensa 
eller andre sykdommer som Mattilsynet måtte mene ikke kan tillates. Vi er innforstått med at ulike 
hendelser kan medføre at Mattilsynet trekker en eventuell godkjennelse tilbake. 
 
Undertegnede kan treffes på telefon XX XX XX XX , hvis ytterligere opplysninger ønskes. 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Norsk Retrieverklubb avdeling ……. 
 
N.N 
Leder, jaktkomiteen 
 
Dette brev er sendt som vedlegg til e-post. 
 
 
 
 
 
 



Egenerklæring ved innførsel av kjøtt fra 
egen jakt til bruk i egen husholdning 

TOLL 
CUSTOMS 

Innførselssted  

Ekspedisjonstollsted Ekspedisjonsnummer 

1. Opplysninger om importør   
Etternavn, fornavn Fødselsnummer Telefon/mobiltelefon 

Adresse   

Postnr. Poststed   

2. Opplysninger om forsendelsen 
Ankomstdato og tid 

Opprinnelsesland 

Reiserute (transittland) 

3. Varebeskrivelse 
Tolltariffnummer 

Beskrivelse 

Mengde i kg 

4. Referanse til tidligere innførsel i kalenderåret 
Ekspedisjonsnummer 

Mengde i kg 

Undertegnede erklærer at innførte 
varer: • stammer fra egen jakt i EU, 
• varene skal nyttes i egen husholdning, 
• er innført I samsvar med gitte regler og retningslinjer. 
Underskrift  
Sted og dato Underskrift 

 
 
 
 
 
 



 
 

Egen jakt: Inntil 10 kg uten toll og avgifter 
 
Over 10 kg må du betale 15% mva. (grunnlag kr. 50 pr. kilo) 
 
Tar du med mer enn 75 kg pr. kalenderår må du betale toll i 
tillegg til mva. 
 
 
 
Skal man importere vilt som man selv ikke har jaktet må 
man benytte seg av en speditør. 
 


