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Statens jordbruksverks föreskrifter om skydd av hund
och katt mot dvärgbandmask vid införsel från Danmark;
beslutade den 29 maj 2002
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd
med Tullverket, följande.
1 § Dessa föreskrifter innehåller villkor för införsel till Sverige av hund
och katt från Danmark. Ytterligare villkor finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel av sällskapsdjur.
2 § En hund eller katt skall vid införseln till Sverige åtföljas av ett friskintyg på Jordbruksverkets originalblankett1 . Intyget skall vara utfärdat av
en legitimerad veterinär i avsändarlandet, vilken skall intyga att djuret
bedöms vara friskt samt att djuret är avmaskat mot dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis och Echinococcus granulosus) med ett av Jordbruksverket godkänt preparat2 .
Djurägaren skall i intyget försäkra att djuret inte har visat tecken på
smittsam sjukdom från intygets utfärdande till dess införsel sker.
Intyget är giltigt i tio dagar. Djurägaren är skyldig att spara intyget i
tre månader efter införseln för att på anmodan kunna visa det för officiell
veterinär eller tulltjänsteman.
Fyraveckorsintyg
3 § En hund eller katt som förs in regelbundet från Danmark och som är
hemmahörande i Danmark eller Sverige skall vid införseln åtföljas av det
friskintyg som anges i 2 § eller ett fyraveckorsintyg på Jordbruksverkets
originalblankett3 . Intyget skall vara utfärdat av legitimerad veterinär i
Sverige eller Danmark, vilken skall intyga att hunden eller katten bedöms
vara fri från smittsam sjukdom, samt att djuret i samband med besiktningen avmaskats mot dvärgbandmask (Echinococcus granulosus och E.
1 Blankett Int 49 b rekvireras från Statens jordbruksverk.
2 Lista över godkända preparat rekvireras från Statens jordbruksverk.
3 Blankett E9.66 rekvireras från Statens jordbruksverk.
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multilocularis) med ett av Jordbruksverket godkänt preparat4 . Avmaskning krävs inte om djuret fram till dess intyget skrivs endast befunnit sig i
Sverige, Norge eller Finland.
Djurägaren skall i intyget förbinda sig att under intygets giltighetstid
inte införa djuret om det visar tecken på smittsam sjukdom. Djurägaren
skall också förbinda sig att tillse att djuret på nytt avmaskas av
legitimerad veterinär med godkänt preparat inom 21-28 dagar efter
intygets utfärdande. Detta kan ske vid förnyat utfärdande av fyraveckorsintyg, eller vid separat avmaskning utförd av legitimerad veterinär.
Intyget är giltigt i 4 veckor. Djurägaren är skyldig att spara intyget i
tre månader efter införseln för att på anmodan kunna visa det för officiell
veterinär eller tulltjänsteman.
Genomresa Helsingborg/Lernacken/Limhamn – Ystad i valfri riktning
4 § En hund eller katt från Danmark får föras med bil genom Sverige
mellan svensk-danska tullplatser under förutsättning att följande villkor
uppfylls:
1. Genomresa får endast ske på sträckan Helsingborg-Ystad,
Lernacken-Ystad eller Limhamn -Ystad i valfri riktning.
2. Djuret skall omedelbart transporteras från Ystad till Bornholm
respektive från Helsingborg/Lernacken/Limhamn till Själland.
3. Djuret får inte ha vistats i andra länder än Danmark, Norge eller
Sverige under de senaste sex månaderna.
4. Plats skall finnas reserverad på färja från Ystad.
5. Djuret får under inga omständigheter lämna fordonet eller ha kontakt med andra djur under transporten.
6. Vistelsen i landet får inte överstiga fyra timmar.
7. Djuret skall vara identitetsmärkt med tatuering eller mikro chipimplantat.
8. Djuret måste vid inresa i Sverige åtföljas av ett friskintyg med intyg om avmaskning i enlighet med 2 § eller ett fyraveckorsintyg i enlighet
med 3 § i dessa föreskrifter.
Transportören skall på en av Jordbruksverket fastställd blankett5 avge
förbindelse att följa dessa villkor.
5 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------4 Lista över godkända preparat rekvireras från Statens jordbruksverk.
5 Blankett Int 35 rekvireras från Statens jordbruksverk.
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Denna författning träder i kraft den 17 juni 2002.

ROLF KÖHLER

Peter Fomin
(Smittskyddenheten)
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