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Emne: 20/6763-260 - COVID-19 - Hestesport - Ber vennligst oppklaring vedr karantene reglene ved opphold i Sverige 

Viser til deres epost med spørsmål om innreise fra Sverige og karanteneregler for norske 
travtrenere.   
  
For innreise til Norge er det etter forskrift om karantene m.v. vedtatt karanteneplikt i 14 dager for 
alle personer. Det er gitt unntak fra karantene etter § 2, og vi inntar denne bestemmelsen i fulltekst; 
Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom 
bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid, er unntatt fra § 1. 
  

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 
samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som 
gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til 
og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. 

  
Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå 
nærkontakt med andre personer. 
  
Første ledds unntak gjelder utelukkende finske eller svenske borgere som pendler til sitt arbeidssted i 
Norge.  
Andre ledds unntak (markert med gult) gjelder for personer som er strengt nødvendig for å kunne 
opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Hvilke personer som vil være strengt 
nødvendig for å opprettholde drift beror på en konkret vurdering, men unntaket gjelder utelukkende 
kritiske samfunnsfunksjoner. Nærmere informasjon om hvilke samfunnsfunksjoner som omfattes 
fremgår 
her:  https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell-i-
kritiske-samfunnsfunksjoner-240320.pdf Travtrenere opprettholder etter forskriften ikke en kritisk 
samfunnsfunksjon.  
  
Personer som gjennomfører vare- og passasjertransport (min understreking) utgjør ikke et eget 
selvstendig unntak for alle førere av bil med varer. Bestemmelsen tillater innreise for varetransport 
uten at sjåføren havner i karantene under kjøringen. Utover selve kjøringen vil karanteneplikten 
gjelde også for sjåfører.    
  
Bestemmelsen som er gjengitt ovenfor er uttømmende og innebærer altså ikke unntak fra 
karanteneplikt for næringsdrivende. Travtrenere, enten profesjonelle eller amatører, eller 
hestetransportører forøvrig, er ikke unntatt karantenebestemmelsen. Ved innreise til Norge skal 
travtrenere ilegges 14 dagers karantene på linje med andre innreisende. Informasjonen som er 
videreformidlet fra Norsk Trav er korrekt.  
  
Vi gjør oppmerksom på at det trolig vil skje en forskriftsendring i løpet av uken, men at dette neppe 
vil ha betydning for kravet til 14 dagers karantene ved innreise (for travtrenere).  
 
Håper dette er oppklarende, og vi beklager den lange svartiden.  
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