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Statens jordbruksverks föreskrifter
om införsel av sällskapsdjur;
beslutade den 11 april 1996
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd
med Generaltullstyrelsen, följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser införsel från EU/EFTA-länder och tredje land
av sällskapsdjur som inte särskilt regleras i Statens jordbruksverks
föreskrifter om införsel av
1. nötkreatur och svin,
2. får och getter,
3. hästdjur,
4. fjäderfä och kläckägg,
5. embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin,
6. djur, sperma, ägg och embryon, eller
7. fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav.
Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om
handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.
Definitioner
2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med
dokumentkontroll: kontroll av veterinärintyg eller motsvarande dokument som medföljer djuret,
EU/EFTA-länder: de länder som är medlemmar i den Europeiska
unionen (EU) med geografisk begränsning till Europa samt Island,
Liechtenstein, Norge och Schweiz,
fysisk kontroll: klinisk undersökning av det enskilda djuret inbegripet
eventuell provtagning och analys av prover,
identitetskontroll: visuell kontroll för att fastställa överensstämmelse
mellan intygen, märkningen och djuret,

SJVFS 1996:52
Saknr J 13
Utkom från trycket
den 24 april 1996

SJVFS 1996:52
Saknr J 13

stickprovskontroll: kontroll som innefattar dokument- och identitetskontroll samt eventuellt fysisk kontroll,
sällskapsdjur: hund, katt, tam-iller, små sällskapsdjur (möss, råttor,
marsvin, guldhamstrar, chinchillor, ökenråttor och kaniner) samt finkar och
papegojfåglar (undulater, nymfparakiter och halsbandsparakiter) som hålls
som sällskap av privatperson och som medföljer denne till Sverige,
transitering: transport genom landet av sändning som står under tullkontroll,
tredje land: de länder som inte är EU/EFTA-länder, samt
tullplats: plats där det finns lokal tullmyndighet.
Införseltillstånd
3 § Vid införsel av sällskapsdjur krävs införseltillstånd där det särskilt
anges i dessa föreskrifter. Införseltillstånd skall sökas från Jordbruksverket
och ansökan skall vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före
införseltillfället.
Införseltillståndet kan innehålla villkor utöver bestämmelserna i dessa
föreskrifter.
Anmälan till tullmyndighet
4 § Införsel skall ske över bemannad tullplats och anmälan skall ske till
tullmyndighet.
De intyg som anges i dessa föreskrifter samt vaccinationsintyg, blodprovssvar och tillstånd skall i original åtfölja djuret vid införseln. Dessa
handlingar skall på anmodan företes för gränskontrollveterinär, officiell
veterinär eller tullmyndighet.
Tillstånd meddelat av norsk myndighet
5 § Vid införsel till landet av hund eller katt hemmahörande i annat
EU/EFTA-land gäller även tillstånd utfärdade av norska myndigheter.
Djurhälsokrav
6 § Vid införsel skall sällskapsdjuren uppfylla de hälsokrav som anges i
dessa föreskrifter.
Stickprovskontroll
7 § Vid införsel kan en officiell veterinär efter självständig bedömning eller
på begäran av Jordbruksverket göra stickprovskontroller.
Dessa kontroller skall ske vid införseln men kan vid misstanke om
sjukdom eller annan överträdelse även ske då djuret befinner sig i landet.
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Villkor för införsel av hund eller katt från EU/EFTA-länder förutom
Storbritannien, Irland, Island och Norge
Införsel av hund
8 § Vid införsel av hund gäller de villkor som anges i 10 - 15 och 17 - 19 §§.
Införsel av katt
9 § Vid införsel av katt gäller de villkor som anges i 10 - 12 och 16 - 19 §§.
Krav på vistelse i EU/EFTA-länder
10 § Djur skall för att få föras in i landet endast ha vistats i EU/EFTAländerna under minst sex månader närmast före införseln.
Registrering
11 § Djurets ägare skall vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket.
Ansökan om registrering skall vara Jordbruksverket tillhanda senast 30
dagar före det första införseltillfället. Tillståndet för registrerad importör
gäller under ett år.
Identitietsmärkning
12 § Djuret skall vara identitetsmärkt med en tatuering eller ett mikrochipsimplantat. Identitetsmärkningen skall vara utförd då djuret vaccineras
och blodprovsundersöks.
Rabiesvaccination av hund
13 § En hund skall vara vaccinerad mot rabies och den sista vaccinationen
skall vara utförd inom ett år (365 dagar) före införseln.
En injektion med ett av Jordbruksverket godkänt rabiesvaccin 1 skall
ges tidigast vid tre månaders ålder. Blodprov avseende rabiesantikroppar
skall tas tidigast 120 dagar och senast 365 dagar efter rabiesvaccinationen.
Om hunden får två vaccinationer vid grundimmunisering skall blodprovet
tas tidigast 120 dagar efter den sist utförda vaccinationen. Blodprovet
skall analyseras vid ett av Jordbruksverket godkänt laboratorium2 och
skall utvisa en skyddande antikroppstiter på minst 0,5 IE/ml.
Blodprov avseende rabiesantikroppar krävs inte vid införsel av hund
som efter grundvaccination mot rabies har blodprovstagits enligt andra
stycket och därefter revaccinerats inom ett år från den sist utförda vaccinationen.

1 Lista över godkända vacciner rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82
Jönköping.
2 Lista över godkända laboratorier rekvireras från Statens jordbruksverk.
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Leptospirosvaccination av hund
14 § En hund skall vara vaccinerad mot leptospiros och den sista
vaccinationen skall vara utförd inom ett år (365 dagar) före införseln.
Införsel får ske tidigast 30 dagar efter vaccinationen. Om hunden får
två vaccinationer vid grundimmunisering får införsel ske tidigast 30 dagar
efter det första vaccinationstillfället.
Om hunden inte har revaccinerats mot leptospiros inom ett år från den
sist utförda vaccinationen får införsel ske tidigast 30 dagar efter utförd
vaccination.
Valpsjukevaccination av hund
15 § En hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka och den sista vaccinationen skall vara utförd inom två år (730 dagar) före införseln. Hunden
skall vara minst åtta veckor vid det första vaccinationstillfället.
Införsel får ske tidigast 30 dagar efter vaccinationen. Om hunden får
två vaccinationer vid grundimmunisering får införsel ske tidigast 30 dagar
efter det första vaccinationstillfället.
Om hunden inte har revaccinerats mot valpsjuka inom två år från den
sist utförda vaccinationen får införsel ske tidigast 30 dagar efter utförd
vaccination.
Rabiesvaccination av katt
16 § En katt skall vara vaccinerad mot rabies och den sista vaccinationen
skall vara utförd inom ett år (365 dagar) före införseln.
En injektion med ett av Jordbruksverket godkänt rabiesvaccin 3 skall
ges tidigast vid ett års ålder. Blodprov avseende rabiesantikroppar skall
tas tidigast 120 dagar och senast 365 dagar efter rabiesvaccinationen. Om
katten får två vaccinationer vid grundimmunisering skall blodprovet tas
tidigast 120 dagar efter den sist utförda vaccinationen. Blodprovet skall
analyseras vid ett av Jordbruksverket godkänt laboratorium4 och skall
utvisa en skyddande antikroppstiter på minst 0,5 IE/ml.
Blodprov avseende rabiesantikroppar krävs inte vid införsel av katt
som efter grundvaccination mot rabies har blodprovstagits enligt andra
stycket och därefter revaccinerats inom ett år från den sist utförda vaccinationen.

3 Lista över godkända vacciner rekvireras från Statens jordbruksverk.
4 Lista över godkända laboratorier rekvireras från Statens jordbruksverk.
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Sammanställt vaccinationsintyg
17 § Djuret skall vid införseln åtföljas av ett sammanställt vaccinationsintyg på Jordbruksverkets originalblankett5 .
Intyget skall utfärdas av en officiell veterinär som med det identitetsmärkta djurets originalhandlingar som grund skall intyga att djuret har
vaccinerats och antikroppstestats med ett godkänt resultat enligt villkoren
som anges i 13 - 16 §§.
Intygets giltighetstid begränsas av vaccinationernas giltighet.
Friskintyg
18 § Djuret skall vid införseln åtföljas av ett friskintyg på Jordbruksverkets originalblankett6 . Intyget skall utfärdas av en officiell 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 preparat7 .
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.
Sexveckorsintyg
19 § Djur, som förs in regelbundet från Danmark eller Finland och som är
hemmahörande i något av dessa länder, Norge eller Sverige, skall vid
införseln åtföljas antingen av det friskintyg som anges i 18 § eller ett
sexveckorsintyg på Jordbruksverkets originalblankett8 . Intyget skall utfärdas av en officiell veterinär, vilken skall intyga att hunden eller katten
bedöms vara frisk.
Djurägaren skall i intyget försäkra att hunden eller katten inte har visat
tecken på smittsam sjukdom vid varje införseltillfälle under intygets
giltighetsperiod samt att djuret under denna tid endast har vistats i de
länder som anges i första stycket.
Intyget är giltigt i sex veckor och gäller endast vid införsel till Sverige.
Undantag från kravet på avmaskning
20 § Vid införsel av hund eller katt som endast har vistats i Danmark,
Finland, Norge eller Sverige under minst ett år före införseln gäller inte
bestämmelserna om avmaskning mot dvärgbandmask.

5 Blankett Int 49 a (h) eller Int 49 a (k) rekvireras från Statens jordbruksverk.
6 Blankett Int 49 b rekvireras från Statens jordbruksverk.
7 Lista över godkända preparat rekvireras från Statens jordbruksverk.
8 Blankett E9.34. rekvireras från Statens jordbruksverk.
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Undantag från kravet på friskintyg
21 § Återinförsel av hund eller katt efter vistelse i Danmark eller Finland
får ske utan att djuret åtföljs av det intyg som anges i 18 och 19 §§ under
förutsättning att det tillstånd för registrerad importör som anges i 11 §
datumstämplas av tullmyndigheten vid utresan och uppvisas vid
återkomsten till Sverige högst tio dagar senare.
Införseltillstånd
22 § För införsel av hund eller katt som inte uppfyller de införselvillkor
som anges i 8 och 9 §§ krävs införseltillstånd.
Villkor för införsel av hund eller katt från Storbritannien, Irland, Island
och Norge
Krav på vistelse
23 § Djur skall för att få föras in i landet endast ha vistats i Storbritannien,
Irland, Island, Norge eller Sverige under minst sex månader närmast före
införseln.
Transport
24 § Vid införsel av hund eller katt från Storbritannien, Irland, Island och
Norge skall tullplomberingen vid omlastning i annat land än Norge eller
Sverige styrka att djuret inte har vistats utanför transportburen.
Plombering skall utföras i avsändarlandet. Plomberingen skall brytas av
tullmyndigheten vid djurets ankomst till Sverige.
Införsel av hund från Storbritannien och Irland
25 § Vid införsel av hund från Storbritannien och Irland skall följande
bestämmelser tillämpas:
11 § om registrering,
12 § om identitetsmärkning,
14 § om vaccination mot leptospiros,
15 § om vaccination mot valpsjuka,
17 § om sammanställt vaccinationsintyg, samt
18 § om friskintyg.
Jordbruksverket kan efter ansökan besluta att blodprovstagning avseende leptospiros ersätter den vaccination som anges i 14 §.
Införsel av katt från Storbritannien och Irland
26 § Vid införsel av katt från Storbritannien och Irland skall följande
bestämmelser tillämpas:
11 § om registrering,
12 § om identitetsmärkning, samt
18 § om friskintyg.
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Införsel av hund eller katt från Island
27 § Vid införsel av hund eller katt från Island skall följande bestämmelser
tillämpas:
11 § om registrering,
12 § om identitetsmärkning, samt
18 § om friskintyg.
Införseltillstånd
28 § För införsel av hund eller katt som inte uppfyller de införselvillkor
som anges i 23 - 27 §§ krävs införseltillstånd.
Införsel av hund eller katt från Norge
29 § Hund och katt får fritt föras in från Norge.
Villkor för införsel av hund eller katt från tredje land
Införselvillkor
30 § Vid införsel av hund eller katt från tredje land krävs införseltillstånd.
Friskintyg
31 § Vid införsel skall djuret åtföljas av ett friskintyg. Intyget skall vara
utfärdat inom tio dagar före införseltillfället av en officiell veterinär i
avsändarlandet.
Intyget skall styrka att
1. hunden eller katten bedöms vara frisk och inte misstänks överföra
någon smittsam sjukdom,
2. hunden har genomgått en blodprovsundersökning med negativt
resultat avseende leptospiros inom tio dagar före införseltillfället, samt
3. hunden inte har vaccinerats mot leptospiros under de senaste tre
månaderna före införseltillfället.
Krav på avmaskning
32 § Djuret skall avmaskas mot dvärgbandmask av officiell veterinär vid
friskintygets utfärdande, av gränskontrollveterinär på införselorten eller av
karantänsveterinär.
Karantänisering
33 § Djur som förs in från annat tredje land än Australien, Nya Zeeland,
Mauritius samt den amerikanska delstaten Hawaii skall förvaras i en av
Jordbruksverket godkänd karantän under en period om minst 120 dagar.
Transport från tullplats till karantän får endast utföras av karantänspersonal eller tullpersonal.
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Efter karantänisering skall djuret hållas isolerat från andra djur under
två månader. Djuret får under isoleringen inte delta i utställningar,
arbetsprov, tävlingar eller avel under naturlig parning.
Undantag från karantänisering
34 § Vid införsel av hund eller katt som har vistats i Australien, Nya
Zeeland, Mauritius samt den amerikanska delstaten Hawaii under minst sex
månader närmast före införseln gäller inte bestämmelserna om
karantänisering.
Hund som införs från de länder som anges i första stycket skall
blodprovsundersökas avseende leptospiros av gränskontrollveterinären
på gränskontrollstationen på de införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid
införsel från och utförsel till tredje land. Anmälan skall ske till
gränskontrollveterinären på införselorten senast en arbetsdag före djurets
ankomst.
Hunden skall hållas isolerad hos djurägaren till dess negativt provsvar
har erhållits.
Transport
35 § Vid införsel av hund eller katt från de länder som anges i 34 § skall
tullplomberingen vid omlastning i annat land än Norge eller Sverige styrka
att djuret inte har vistats utanför transportburen.
Plombering skall utföras i avsändarlandet. Plomberingen skall brytas av
tullmyndigheten vid djurets ankomst till Sverige.
Villkor för införsel av tam-iller
Införselvillkor
36 § Vid införsel av tam-iller från annat land än Norge krävs införseltillstånd.
Tam-iller får fritt föras in från Norge.
Friskintyg
37 § Vid införsel skall djuret åtföljas av ett friskintyg. Intyget skall vara
utfärdat inom tio dagar före införseltillfället av en officiell veterinär i
avsändarlandet.
Intyget skall styrka att djuret bedöms vara friskt och inte misstänks
överföra någon smittsam sjukdom.
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Karantänisering
38 § Vid införsel av tam-iller från andra länder än Storbritannien, Irland
och Island samt Australien, Nya Zeeland, Mauritius och den amerikanska
delstaten Hawaii skall djuret förvaras i en av Jordbruksverket godkänd
karantän under en period om minst 120 dagar.
Transport från tullplats till karantän får endast utföras av karantänspersonal eller tullpersonal.
Efter karantänisering skall djuret hållas isolerat från andra djur under
två månader. Djuret får under isoleringen inte delta i utställningar, tävlingar eller användas för avel.
Undantag från karantänisering
39 § Vid införsel av tam-iller från Storbritannien, Irland och Island samt
från Australien, Nya Zeeland, Mauritius och den amerikanska delstaten
Hawaii gäller inte bestämmelserna om karantänisering under förutsättning
att djuret har vistats i något av dessa länder under minst sex månader
närmast före införseln.
Transport
40 § Vid införsel av tam-iller från de länder som anges i 39 § samt Norge
skall tullplomberingen vid omlastning i annat land än Norge eller Sverige
styrka att djuret inte har vistats utanför transportburen.
Plombering skall utföras i avsändarlandet. Plomberingen skall brytas av
tullmyndigheten vid djurets ankomst till Sverige.
Villkor för införsel av små sällskapsdjur, finkar och papegojfåglar
Införsel av gnagare från EU/EFTA-länder och tredje land
41 § Enstaka, dock högst sammanlagt tio stycken gnagare (möss, råttor,
marsvin, guldhamstrar, chinchillor och ökenråttor) får fritt föras in till
landet.
Införsel av kaniner, finkar och vissa papegojfåglar från EU/EFTA-länder
42 § Enstaka, dock högst sammanlagt tio stycken kaniner eller finkar,
undulater, nymfparakiter och halsbandsparakiter som innehafts av ägaren
under minst sex månader eller sedan födelsen får fritt föras in från
EU/EFTA-länder.
Särskilda bestämmelser
Transitering
43 § Tillstånd krävs för transitering genom landet av djur som inte uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.
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Ansökan om tillstånd skall vara Jordbruksverket tillhanda senast
30 dagar före transitering.
Vid transitering skall sändningen föras in via tullplats.
Transitering Karesuando-Kivilompolo/Kilpisjärvi
44 § Införsel av hund eller katt som har transiterats med bil genom Finland
mellan svensk-norska tullplatser får ske under förutsättning att följande
villkor har uppfyllts:
1. Transitering skall ha skett på sträckan mellan Kivilompolo och
Karesuando samt mellan Kilpisjärvi och Karesuando.
2. Djuret skall ha transporterats genom Finland på någon av vägsträckorna som anges i punkt 1.
3. Djuret skall inte ha lämnat fordonet eller ha haft kontakt med finska
djur under transporten.
4. Vistelsen i Finland skall inte ha överstigit fyra timmar.
Transportören skall på en av Jordbruksverket fastställd blankett9 avge
förbindelse att följa dessa villkor.
Transitering Limhamn-Ystad
45 § Hund och katt från Danmark får transiteras med bil genom Sverige
mellan svensk-danska tullplatser under förutsättning att följande villkor
uppfylls:
1. Transitering får endast ske på sträckan mellan Limhamn och Ystad.
2. Djuret skall omedelbart transporteras från Ystad till Bornholm
respektive från 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 Sverige.
5. Djuret får inte lämna fordonet eller ha kontakt med andra djur under
transiteringen.
6. Vistelsen i landet får inte överstiga fyra timmar.
7. Djuret skall vara identitetsmärkt med tatuering eller mikrochipsimplantat.
Transportören skall på en av Jordbruksverket fastställd blankett10
avge förbindelse att följa dessa villkor.
Införsel av hund eller katt via svenskt territorialvatten

9 Blankett Int 62 rekvireras från Statens jordbruksverk.
10 Blankett Int 35 rekvireras från Statens jordbruksverk.
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46 § Hund eller katt som kommer till landet med fritidsfartyg efter att ha
vistats på utländskt territorium inklusive utländskt territorialvatten skall
uppfylla de villkor för införsel som anges i dessa föreskrifter.
För hund eller katt som färdas i farvattnet mellan Åland och Sverige
utanför baslinjerna som anges i 4 § lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium eller som färdas i Öresund gäller inte bestämmelserna i 8, 9, 23 27 och 30 §§.
Första stycket inskränker inte den rätt till oskadlig genomfart som
folkrätten medger.
47 § Hund eller katt som kommer till landet med annat fartyg än fritidsfartyg efter att ha vistats på utländskt territorium inklusive utländskt
territorialvatten får medföras ombord under fartygets resa mellan svenska
orter om fartygsbefälhavaren samt ägaren eller den person som har hand
om djuret lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheten att djuret inte
kommer att föras i land om det inte uppfyller de villkor för införsel som
anges i dessa föreskrifter.
48 § Bestämmelser om tullmyndighetens övervakning av införsel av djur
till landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.
49 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 maj 1996.

SVANTE ENGLUND

Susanne Eliasson
(Smittskyddenheten)
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