Mer information
För mer information kan du kontakta någon av följande enheter på
Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa:
Enheten för veterinära frågor
Legitimationer, förordnanden, stämplar, Traces och allmänna frågor om
veterinärkontroller
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Enheten för sällskapsdjur
Hund, katt, ”exotiska sällskapsdjur” och ”udda sällskapsdjur”, cirkusdjur
och djurparksdjur.
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Vid införsel av djur och djurprodukter från länder utanför EU ska kontrollerna utföras av officiella veterinärer vid gränskontrollstationer. När
det rör veterinära kontroller gäller samma regler för Norge som för länder
inom EU. Även andra länder, t.ex. Schweiz, kan i vissa fall ha samma regler
som i EU.
En annan del i arbetet med att hindra smittspridning är att ha likartade
bestämmelser för bekämpning av vissa smittsamma djursjukdomar inom
EU. I detta fall används officiella veterinärer i bekämpningsarbetet.

▼ ▼

Här hittar du gällande bestämmelser
Gällande bestämmelser hittar du på Jordbruksverkets webbplats
(www.sjv.se) i Veterinära författningshandboken (VF). Där kan du hitta
bestämmelser om bl.a.
▼

Vid förflyttning av djur och djurprodukter inom EU är kontroller vid landsgränserna inte tillåtna eftersom de anses vara ett hinder för den fria handeln.
I stället ska veterinära kontroller, där sådana krävs, ske i avsändarlandet och
då får mottagarlandet endast göra stickprovskontroller.

För många uppdrag, framför allt utförsel av djur och djurprodukter, krävs
dock ingen speciell instruktion.

veterinär verksamhet allmänt
(saknr C och D)

▼

Att förebygga smittspridning

För vissa officiella uppdrag kommer du att få särskilda arbetsinstruktioner
från Jordbruksverket. Detta gäller t.ex. utredning av smittsamma djursjukdomar, gränskontroll samt tillsyn av karantän och isolering. Sådana uppdrag ska du bara göra enligt arbetsinstruktion från Jordbruksverket.

in- och utförsel av djur och djurprodukter
(saknr J)

▼

Det är viktigt att du som officiell veterinär vet vilka bestämmelser
som gäller för de uppdrag du ska utföra så att dina beslut fattas
på korrekta grunder.

Som officiell veterinär är du skyldig att utföra de uppdrag som omfattas av
ditt förordnande. Vid in- och utförsel av djur ska du, med något undantag,
använda det internetbaserade EU-systemet Traces.

bekämpning av smittsamma sjukdomar
(saknr K)

▼

Din huvudsakliga uppgift när du utför ett officiellt uppdrag är att se
till och/eller intyga att gällande bestämmelser följs. Dina beslut kan
därför ibland vara till nackdel för kunderna.

djurskydd
(saknr L)
seminverksamhet
(saknr M)

Olika uppdrag som officiell veterinär
▼

intygande i samband med in- och utförsel av djur och vissa djur produkter inom EU

▼

Som officiell veterinär arbetar du främst med:

intygande i samband med införsel från länder utanför EU och i vissa fall
även utförsel från EU
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smittskyddsutredningar.

▼

S

om officiell veterinär är du en nyckelperson i arbetet med att
förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. När du utför officiella uppdrag representerar du Sverige
gentemot andra länder.

stickprovskontroller

EU:s lagstiftning hittar du lättast på:
http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm
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