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Krav til dokumentasjon
ved innførsel av reptiler
I Norge er det tillatt å innføre og eie 19 arter krypdyr til innendørs lukket hold. 12 av dem
er omfattet av Cites regelverket. Tar du med deg noen av disse 19 artene til Norge, må du
sørge for at du har papirene i orden før du krysser grensen.

Her er det du må huske på:
• arter som er omfattet av Cites regelverket krever eksport- og
innførselstillatelse (eiersertifikat for EU er ikke nok)
• dokumentasjon fra dyrebutikken om art og opprinnelse for dyret og dets foreldre
• ha dyret og papirene klare og gå på rødt i tollen.
• kommersiell innførsel er kun tillatt fra land i EØS
Les mer på http://miljodirektoratet.no/reptiler

Arter som krever Cites-tillatelse for å
innføre og holde i Norge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grønn trepyton - Morelia viridis
kongepyton - Python regius
teppepyton - Morelia spilota
hagetreboa - Corallus hortulanus
kongeboa - Boa constrictor
regnbueboa - Epicrates cenchria
stor daggekko - Phelsuma madagascariensis
pigghaleagam - Uromastyx ocellata
dvergvaran - Varanus acanthurus
gresk landskilpadde Testudo hermanni
rødfotet skogskilpadde - Chelonoidis carbonarius (syn. Geochelone carbonaria)
kinesisk trekjølskilpadde - Chinemys reevesii (syn. Mauremys reevesi)

NB: Dersom du ikke har Cites-tillatelsen i orden når du krysser grensen til Norge, kan
du risikere bøter eller straff. Manglende Cites-tillatelse kan
føre til at dyret avlives.

Andre arter som kan innføres og holdes i
Norge og som ikke er omfattet av Cites
regelverket:
•
•
•
•
•
•
•

kongesnok - Lampropeltis getula
kornsnok - Pantherophis guttatus
melkesnok - Lampropeltis triangulum
kranset gekko - Correlophus ciliatus (syn. Rhacodactylus ciliatus)
leopardgekko - Eublepharis macularius
skjeggagam - Pogona vitticeps
perlefirfisle - Lacerta lepida (syn. Timon lepidus)

For alle 19 artene kreves skriftlig dokumentasjon fra dyrebutikken, oppdretteren
eller andre du har kjøpt dyret av i utlandet. Dokumentasjonen skal vise at dyret
tilhører en av de 19 lovlige artene og at dyret og foreldrene til dyret er født i
fangenskap. Du må selv fylle ut Mattilsynets skjema med informasjon om eier, art og
opprinnelse.

