
 
Inn- og utførsel av våpen til Canada 

• Håndvåpen (pistol/revolver) kan IKKE tas med inn i Canada for ekspedisjonsformål. 

Pumpehagle, hagle, kombivåpen eller rifle er helt ok. 

• Minst en uke før avreise, ring de aktuelle flyselskap og gi beskjed om at du ønsker å 
forhåndsregistrere våpen. Erfaringsmessig holder det med en kort melding per telefon om 
hvem i reisefølget dette gjelder og hva slags våpen.  

• Våpenet skal sendes i låst våpenkoffert, med triggerlock på avtrekkeren.  

• Etter innsjekking på flyplassen i Norge, lever to eksemplarer av «Erklæring om midlertidig 
utførsel av skytevåpen” i Toll- eller politiskranken (husker ikke hvilken). Skjemaet har du 
lastet ned fra https://www.politiet.no/tjenester/vapen/reise-ut-av-norge-med-vapen/ og fylt 
ut på forhånd. Skjemaene stemples, og du beholder det ene eksemplaret. Direkte link til 
skjemaet: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/erklaring-om-
midlertidig-utforsel-av-skytevapen.pdf 

• Ved ankomst i Canada: Gå på rødt i tollen. På forhånd har du fylt ut to eksemplarer av «Non-
Resident Firearm Declaration», som lastes ned fra hjemmesidene til Royal Canadian 
Mounted Police (https://www.rcmp-
grc.gc.ca/wam/media/2347/original/d369a605ac3363b569af5ea5dc40c88d.pdf). Her finner 
du også info om eventuell transport av ammunisjon. 

• Det er viktig at du i skjemaet og i alle andre sammenhenger oppgir «Protection against 

wildlife» som grunn til at du har med våpen, med mindre du skal på jakt og kan fremvise 

jaktkort eller dokumentasjon på at du er del av en organisert jaktreise. 

• Etter inspeksjon av våpenet sendes du til en skranke, der du i bytte mot 25 canadiske dollar 

(2015-takst) får en midlertidig våpentillatelse som gjelder i 60 dager. Ta godt vare på 

gjenparten og oppbevar den sammen men de øvrige våpendokumentene. 

• Tilbake i Norge går du på rødt i tollen, og fremviser din gjenpart av det opprinnelige 

utførselsdokumentet.  

 

Inn- og utførsel av våpen til USA 

• Det må søkes og innhentes godkjenning på forhånd om å ta med våpen inn i USA. 

Erfaringsmessig kan dette månedsvis, så beregn god tid. Link til bestemmelser og 

søknadsskjema: https://help.cbp.gov/s/article/Article-610?language=en_US 

• Utførsel/innførsel fra og til Norge er som beskrevet for Canada. 

 
Noen generelle tips 

• Sjekk at det selskapet du kjøper flyreisen gjennom også er operatør av de aktuelle flygingene, 
ellers møter du gjerne en kald skulder dersom du ønsker å forhåndsreservere seter, endre 
flyvninger etc. 

• På alle internasjonale flyplasser – vær ute i god tid. 3 timer før avgang er et minimum. 

• Ha alltid alle dokumenter tilgjengelig, inkludert pass, våpenkort, andre våpendokumenter, 
reisedokumenter, og nøkler til våpenkoffert og triggerlock. 

• Ved ekspedisjoner fra A til B kan det være aktuelt å sende overflødig utstyr som for eksempel 
tomme våpenkofferter, tomme kanosekker og skiftetøy fra startstedet til ankomststed. Hvis 
det er innenriks ruteflyforbindelse på disse stedene anbefales det å sende utstyret som cargo 
fra ankomstflyplassen framfor med posten, dette er MYE rimeligere. Få den lokale 
representanten for flyselskapet til å ringe mottaksstedet for å gi beskjed om at det blir 
stående en stund. Selv på de minste flyplassene har flyselskapet et «safe room» der de kan 
oppbevare bagasjen.  

• Det er normalt ikke noe problem å ta med ammunisjon på innenriksflyginger, men det bør 

avklares med  flyselskapet på forhånd 

• Reserver gjerne hotellrom god tid i forveien, men ikke betal på forhånd med mindre du må. 

Endringer kan og vil inntreffe       
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