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beslutade den 27 maj 2010.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3, 5, 6, 18 och 21 §§ förordningen
(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och efter samråd med
Ekonomistyrningsverket, att 2, 11, 13, 15-15 b, 18 a, 21 a, 21 c, 21 e och 21 f §§
samt rubrikerna närmast före 13, 15 b, 17 b, och 21 e §§ verkets föreskrifter (SJVFS
2004:51) om införsel av sällskapsdjur1 ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser införsel från Europeiska unionen (EU) och tredje land av
sällskapsdjur såsom dessa definieras i artikel 3 a) i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall
tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av
rådets direktiv 92/65/EEG2. Föreskrifterna kompletterar nämnda förordning.
Bestämmelserna avser även införsel från EU och tredje land av hundar, katter
och illrar avsedda för handel samt av hund- och kattsperma.
Bestämmelser om utfärdande av pass för sällskapsdjur finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för
sällskapsdjur.
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
direktinförsel: innebär att Sverige är det första land inom Europeiska unionen
som tar emot varor eller produkter från tredje land
djur avsedda för handel: hundar, katter, illrar, tamkaniner, gnagare (Rodentia),
fåglar (alla arter utom de fjäderfän som anges i direktiven 90/539/EEG3 och
92/65/EEG4), groddjur, kräldjur och ryggradslösa djur (utom bin och kräftdjur) som
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är avsedda för försäljning eller ägarbyte eller inte åtföljs av sin ägare eller dennes
ombud eller reser i grupp om minst 6 stycken djur (oavsett art).
inresemedlemsstat: det land där djuret reser in i EU,
officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala
myndigheten i ett land inom EU eller tredje land,
stickprovskontroll: kontroll som innefattar dokument- och identitetskontroll samt
eventuellt fysisk kontroll,
sällskapsdjur: hundar, katter, illrar, tamkaniner, gnagare (Rodentia), fåglar (alla
arter utom de fjäderfän som anges i direktiven 90/539/EEG och 92/65/EEG),
groddjur, kräldjur och ryggradslösa djur (utom bin och kräftdjur) som inte ska bli
föremål för försäljning eller ägarbyte och som åtföljs av sin ägare eller annan fysisk
person som för ägarens räkning ansvarar för djuret under transporten (ombud), under
förutsättning att det antal djur som förs in vid samma tillfälle av ägaren/dennes
ombud inte överstiger fem,
tredje land: länder som inte är medlemmar i EU, samt
veterinär: den som är behörig att utöva veterinäryrket i respektive land.
(SJVFS 2010:43).
3 § har upphävts genom (SJVFS 2008:48).
Dokument
4 § Det pass och intyg som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 998/2003, det intyg som anges i 8 §, det intyg som anges i 18 och 19 §§ eller det
införseltillstånd som anges i 21 § ska i original åtfölja sällskapsdjuret och på
uppmaning visas upp för officiell veterinär eller tulltjänsteman vid kontroll.
Detsamma gäller för dokument i form av vaccinationsintyg och antikroppsanalyssvar
som utgör grunden för det intyg som krävs för införsel enligt 18 och 19 §§. Samtliga
handlingar som ska följa med djuret vid införseln ska innehålla uppgift om djurets
ID-nummer.
Handlingarna ska, om inget annat anges i dessa föreskrifter, i original åtfölja
djuret under hela vistelsen i landet eller, om djuret är återinfört, under sex månader
efter införseltillfället.
Stickprovskontroll
5 § Vid en införsel av sällskapsdjur kan en officiell veterinär, efter självständig
bedömning eller på begäran av Statens jordbruksverk, göra stickprovskontroller.
Sådana kontroller kan också ske vid misstanke om sjukdom eller överträdelse av
villkor för införseln då djuret befinner sig i landet.
Identitetsmärkning
6 § Hundar, katter och illrar ska vara identitetsmärkta i enlighet med vad som anges
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003.
Tidsfrister för blodprov för titrering och godkända laboratorier
7 § Sådan titrering av neutraliserande antikroppar som anges i artikel 6.1 andra
strecksatsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 ska
utföras på ett blodprov som tagits tidigast 120 dagar efter dagen för den senast
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utförda rabiesvaccinationen och senast den sista dagen då nämnda vaccination är
giltig enligt vaccintillverkaren. Om sällskapsdjuret får fler än en rabiesvaccination
vid en grundimmunisering, ska blodprovet tas tidigast 120 dagar efter den senast
utförda vaccinationen i grundimmuniseringen och senast den sista dagen då nämnda
vaccination är giltig enligt vaccintillverkaren.
Förutom sådan antikroppstitrering som utförts på ett godkänt laboratorium enligt
artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 är en
antikroppstitrering godkänd om den utförts i enlighet med nationella bestämmelser
som gällde före ikraftträdandet av kommissionens beslut 2001/296/EG av den 29
mars 2001 om godkännande av laboratorier för kontroll av rabiesvaccineringens
effektivitet hos vissa köttätande husdjur5, i vilket det fastställs vilka laboratorier som
har rätt att genomföra detta test.
Bestämmelser om åtgärder mot dvärgbandmask
Avmaskning mot dvärgbandmask
8 § Vid införsel av hund eller katt från de länder eller territorier som anges i bilaga
II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 ska en veterinär i
avsändarlandet inom tio dagar före införseln intyga i det pass som avses i
förordningen, i det intyg som anges i 18 och 19 §§ eller i intyg E9.89, Int 49b1, eller
Int 49b3 som rekvireras från Jordbruksverket att djuret är avmaskat mot
dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis och Echinococcus granulosus) med ett
av Jordbruksverket godkänt preparat.6 Intygandet är giltigt i tio dagar efter det datum
avmaskningen skedde.
Vid införsel av hund eller katt från ett annat tredje land än de länder eller
territorier som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 998/2003 ska hunden eller katten åtföljas av intyg E9.89, Int 49b1, eller Int 49b3
som rekvireras från Jordbruksverket eller, vid återinförsel, av det pass som avses i
förordningen. I intyget eller i passet ska veterinär i avsändarlandet inom tio dagar
före införseln, gränskontrollveterinär på införselorten eller karantänsveterinär intyga
att djuret är identitetsmärkt med en klart läslig tatuering eller ett mikrochipimplantat
och avmaskat mot dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis och Echinococcus
granulosus) med ett av Jordbruksverket godkänt preparat.7 Intygandet är giltigt i tio
dagar efter det datum avmaskningen skedde.
Undantag från kravet på avmaskning
9 § Vid direktinförsel av hund eller katt från Finland, Förenade kungariket, Irland,
Norge och Malta gäller inte bestämmelserna i 8 § om avmaskning mot
dvärgbandmask under förutsättning att djuret inte har förts in till nämnda länder i
strid mot gällande lagstiftning.
Fyraveckorsintyg
10 § En hund eller katt som förs in regelbundet från Danmark och som är
hemmahörande i Danmark eller Sverige ska vid införseln uppfylla kraven i 8 § eller
åtföljas av ett fyraveckorsintyg på Jordbruksverkets blankett E9.66 som rekvireras
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från Jordbruksverket. Fyraveckorsintyget ska vara utfärdat av en veterinär i Sverige
eller Danmark. Av intyget ska det framgå att hunden eller katten avmaskats mot
dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis och Echinococcus granulosus) med ett
av Jordbruksverket godkänt preparat8. När djuret vid intygets utfärdande befinner sig
i Sverige krävs inte avmaskning vid utfärdandet av intyget om djuret fram till dess
intyget skrivs endast befunnit sig i Sverige, Norge, Finland, Förenade kungariket,
Irland eller Malta under förutsättning att djuret inte har förts in till nämnda länder i
strid mot gällande lagstiftning.
Djurägaren ska förbinda sig att se till att djuret på nytt avmaskas med godkänt
preparat av en veterinär inom 28 dagar efter intygets utfärdande. Detta kan ske vid
förnyat utfärdande av fyraveckorsintyg, eller vid separat avmaskning utförd av en
veterinär.
Intyget är giltigt i fyra veckor. Djurägaren ska spara intyget i tre månader efter
införseln för att på anmodan kunna visa det för en officiell veterinär eller en
tulltjänsteman.
Vissa särskilda bestämmelser om införsel
Genomresa till och från Bornholm från andra delar av Danmark
11 § 9 Genom undantag från artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 998/2003 är transport av danskägd hund och katt mellan Själland och
Bornholm och vice versa via svenskt territorium med personbil, lastbil, buss eller tåg
tillåten om följande villkor uppfylls:
1. Genomresa får endast ske på sträckan Helsingborg-Ystad eller LernackenYstad i valfri riktning.
2. Djuret ska omedelbart transporteras från Ystad till Bornholm respektive från
Helsingborg/Lernacken till Själland.
3. Djuret får inte ha vistats i andra länder än EU-länder eller EFTA-länder
under de senaste sex månaderna.
4. Vid resa till Bornholm ska plats 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 Sverige får inte överstiga fyra timmar.
7. Djuret ska vara identitetsmärkt på det sätt som anges i Europaparlamentets
och rådets förordning 998/2003/EG. (SJVFS 2010:43).
Direktinförsel från Förenade kungariket, Irland och Malta
12 § Vid en direktinförsel till Sverige från Förenade kungariket, Irland och Malta är
hundar och katter undantagna från de krav på vaccination och titrering som anges i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 under förutsättning att
djuret inte har förts in till nämnda länder i strid mot gällande lagstiftning.
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Införsel av hundar, katter och illrar samt hund- och kattsperma från Norge
13 § Sällskapsdjur av arterna hund, katt och iller samt hund- och kattsperma får fritt
föras in från Norge under förutsättning att djuren eller sperman inte har förts in till
Norge i strid mot gällande norsk lagstiftning. (SJVFS 2010:43).
Förbud mot införsel av illervalpar
14 § Med undantag för vad som anges i 13 §, så är införsel till Sverige av illrar som
inte har vaccinerats mot rabies och vars ålder understiger tre månader förbjuden.
Införsel av hundvalpar och kattungar
15 §10 I särskilda fall kan Jordbruksverket ge tillstånd för införsel av hundar och
katter vars ålder understiger tre månader från EU och sådana länder som anges i
avdelning 2 i del B samt i del C i bilaga II i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 998/2003, förutsatt att landet uppfyller villkoren för rabiesfrihet
enligt Världsorganisationen för djurhälsa (World Animal Health Organisation).
Ett sådant tillstånd för införsel ska sökas skriftligen hos Jordbruksverket och får
omfatta högst fem hundvalpar och/eller kattungar per tillstånd.
En komplett ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före
införseltillfället och göras av djurets ägare i Sverige. I ansökan ska följande anges
och styrkas med skriftlig dokumentation:
1. djurets identitetsmärkning enligt villkoren i artikel 4.1 i förordning 998/2003
samt dess art, ras, och födelsedatum,
2. den sökandes namn och adress,
3. djurets uppfödares namn och adress,
4. en skriftlig försäkran från djurets uppfödare på att djuret är fött hos
uppfödaren och att det inte haft eller har kunnat ha någon kontakt med vilda
djur.
Djuret ska vid införseln åtföljas av ett sällskapsdjurpass eller veterinärintyg E9.45
alternativt E9.93 utfärdat av behörig veterinär. (SJVFS 2010:43).
Avgift för ansökningar om tillstånd för införsel av hundvalpar och kattungar
15 a § Avgift för varje sådan ansökan som avses i 15 § ska betalas med 900 kronor.
Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas till Jordbruksverket.
(SJVFS 2010:43).
Hundar, katter och illrar från EU avsedda för handel
15 b § Hundar, katter och illrar som är avsedda för handel och kommer från en EUmedlemsstat ska förutom att uppfylla kraven i 6-9, 11, 12 och 15 §§ ha genomgått en
klinisk undersökning 24 timmar före utförseln. Djuren ska vara vid god hälsa och i
stånd att tåla transporten till bestämmelseorten, vilket ska intygas av en veterinär
under rubriken IX ”Klinisk undersökning” i det pass som medföljer djuret. (SJVFS
2010:43).

10

Ändringen innebär bl a att de tidigare punkterna 5-7 har tagits bort.

5

SJVFS 2010:43

Särskilda bestämmelser om införsel från tredje länder
Införselorter från vissa tredje länder
16 § Direktinförsel av hund, katt och iller från andra tredje länder än de som anges i
avdelning 2 i del B i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
998/2003 får endast ske till flygplatserna Stockholm-Arlanda och GöteborgLandvetter.
Bestämmelser om dokument- och identitetskontroll vid de införselorter som
anges i första stycket finns i artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 998/2003.
Villkor för införsel från vissa tredje länder
17 § Vid införsel till Sverige av hund, katt och iller från ett tredje land eller
territorium som anges i avdelning 2 i del B samt i del C i bilaga II till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 gäller villkoren i artikel
8.1 a i förordningen endast vid direkt resa till Sverige eller vid resa via något eller
några av de länder som anges i avdelning 2 i del B samt i del C i bilaga II till
förordningen.
Den direkta resan kan dock innefatta transit genom ett tredje land som inte anges
i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 via flyg
eller båt under förutsättning att djuret stannar inom en internationell flygplats i ett
sådant land eller att det hålls i säker förvaring på fartyget.
Karantänisering
17 a § Hund, katt och iller från länder som inte nämns i bilaga II till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003, och som enligt artikel
8.1 b (ii) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 ska sättas i
karantän ska transporteras som fraktgods och åtföljas av veterinärintyg i vilket en av
den behöriga myndigheten godkänd veterinär intygar att djuret är i stånd att tåla
transporten. Djuret ska förvaras i en av Jordbruksverket godkänd karantän under en
period om minst 120 dagar. Transporten från tullplats till karantän får endast utföras
av karantänspersonal.
Efter en sådan förvaring som avses i första stycket ska djuret isoleras av ägaren och
det får inte tillåtas ha kontakt med andra djur under 60 dagar. Djuret måste under
denna period rastas i koppel. Om det sedan tidigare finns ytterligare djur i hushållet
betraktas samtliga dessa tillsammans med det isolerade djuret som en enhet, och
inget av dem får ha kontakt med andra djur under de 60 dagar som det införda djuret
ska isoleras.
Det införda djuret får fram till dess det genomgått isoleringsperioden som avses i
andra stycket inte delta i utställningar, arbetsprov, tävlingar, träning i grupp eller
liknande och inte heller användas i avel genom naturlig parning.

Dokument som krävs för en införsel från tredje land
Pass
17 b § Bestämmelser om att hund, katt och iller vid återinförsel till EU ska åtföljas
av ett pass finns i artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
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998/2003. Eventuell komplettering i passet utförd i tredje land ska vara utförd av
officiell veterinär.
Veterinärintyg E9.45 vid direktinförsel till Sverige
18 § Som villkor för införsel till Sverige av hund, katt och iller som kommer direkt
från ett tredje land som anges i avdelning 2 i del B i bilaga II och del C i bilaga II i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/200311 gäller att djuren ska
åtföljas av ett intyg på blankett E9.45. Intygsblanketten rekvireras från
Jordbruksverket och ska, förutom att vara ifylld med versaler på svenska eller
engelska, uppfylla följande villkor:
1. Delarna I-V i intyget ska ifyllas och undertecknas av en officiell veterinär
som utsetts av den behöriga myndigheten i avsändarlandet eller av en veterinär som
godkänts av den behöriga myndigheten. I det senare fallet ska den behöriga
myndigheten bestyrka intyget.
2. Del VII i intyget ska ifyllas och undertecknas av en veterinär i avsändarlandet.
3. Den vaccination som anges i del IV ska utföras med ett inaktiverat vaccin som
minst motsvarar kraven i OIE:s Manual of Standards for Diagnostic Tests and
Vaccines.
Intyget är giltigt för transport inom EU under en period av fyra månader från och
med utfärdandedatum eller fram till sista giltighetsdag för den vaccination som avses
i intygets del IV, beroende på vilket datum som infaller först.
Hundar, katter och illrar från tredje land avsedda för handel
18 a § Hundar, katter och illrar som är avsedda för handel och kommer från ett
tredje land som förtecknas i avdelning 2 i del B och i del C i bilaga II till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 ska vid införsel,
förutom att uppfylla kraven i 6-8 och 15 §§, ha genomgått en klinisk undersökning
24 timmar före utförseln. Djuren ska vara vid god hälsa och i stånd att tåla
transporten till bestämmelseorten, vilket ska intygas av en veterinär i det pass som
medföljer djuret eller på blankett E9.93. (SJVFS 2010:43).
Veterinärintyg E9.93 vid direktinförsel till Sverige
18 b § Som villkor för en införsel av hund, katt och iller från ett tredje land som
anges i avdelning 2 i del B och i del C i bilaga II till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 998/2003 gäller att djuren ska åtföljas av ett hälsointyg, som
upprättats enligt förlagan i bilagan till kommissionens beslut 2004/595/EG av den 29
juli 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för import till
gemenskapen.
Intyget ska gälla vid tidpunkten för införseln och villkoren i intyget ska vara
uppfyllda. Kravet på hälsointyg gäller även om förlagan till intyg återfinns i ett
beslut som ersätter kommissionens beslut 2004/595/EG. Det intyg som avses i första
stycket ska
1. vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen,
2. vara utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk, och
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3. visa att en av den behöriga myndigheten godkänd veterinär har genomfört en
klinisk undersökning 24 timmar före utförseln samt att djuren är vid god hälsa och i
stånd att tåla transporten till bestämmelseorten.
Veterinärintyg vid införsel till Sverige via annat EU-land och vissa tredje länder
19 § Som villkor för en införsel till Sverige av hund, katt och iller som kommer från
ett tredje land som anges i avdelning 2 i del B i bilaga II och i del C i bilaga II till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 och som före införseln
till Sverige transiterats genom något av de territorier som anges i del B i bilaga II till
förordningen gäller att djuren ska åtföljas av det intyg som avses i artikel 8.2 i
förordningen och som uppfyller följande villkor:
1. Det ska vara utformat enligt den förlaga till intyg som gäller vid tidpunkten
för införseln, och som anges i kommissionens beslut 2004/824/EG av den 1
december 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan
kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredje länder till Europeiska
gemenskapen.12 Villkoret gäller även om förlagan till intyget återfinns i ett beslut
som ersatt ovan nämnda beslut.
2. Det ska bestå av ett enda ark samt vara tryckt på åtminstone
inresemedlemsstatens språk och engelska.
3. Det ska fyllas i med versaler på inresemedlemsstatens språk eller engelska
4. Delarna I-V i intyget ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär
som utsetts av den behöriga myndigheten i avsändarlandet eller av en veterinär som
godkänts av den behöriga myndigheten. I det senare fallet ska den behöriga
myndigheten bestyrka intyget.
5. Del VII i intyget ska ifyllas och undertecknas av en veterinär i
avsändarlandet.
6. Den vaccination som anges i del IV ska utföras med ett inaktiverat vaccin som
minst motsvarar kraven i OIE:s Manual of Standards for Diagnostic Tests and
Vaccines.
Intyget är giltigt för transport inom EU under en period av fyra månader från och
med utfärdandedatum eller fram till sista giltighetsdag för den vaccination som avses
i intygets del IV, beroende på vilket datum som infaller först.
Undantag från krav på veterinärintyg
20 § I stället för sådant tredjelandsintyg som avses i 18 eller 19 §§ kan hund, katt
och iller som förs in från de tredje länder som anges i avdelning 2 i del B i bilaga II
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 åtföljas av ett pass
som utformats i enlighet med förlagan till kommissionens beslut 2003/803/EG av
den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar,
katter och illrar.13 Detta gäller under förutsättning att det aktuella tredje landet har
meddelat kommissionen och medlemsländerna sin avsikt att utforma egna pass i
enlighet med nämnda beslut. (SJVFS 2008:48).
Införseltillstånd
21 § Vid en införsel av hund, katt och iller från ett annat tredje land än de länder eller
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 krävs införseltillstånd.
12
13

8

EUT L 358, 3.12.2004, s. 12, Celex 32004D0824.
EUT L 312, 27.11.2003, s. 1, Celex 32003D0803.
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En skriftlig ansökan om införseltillstånd ska ske hos Jordbruksverket och vara
verket tillhanda senast 30 dagar före införseltillfället. Ansökan ska göras av djurets
ägare.
Införsel av sperma från hund och katt
21 a § Det krävs inget tillstånd för införsel av sperma från en hund eller katt som
genom dokumentation kan styrkas vara hemmahörande i en medlemsstat i EU eller i
Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino, Vatikanstaten, Island, Monaco eller
Schweiz, förutsatt att sperman också är samlad i något av de nämnda länderna.
Vid införsel av sperma från övriga länder eller från en hund eller katt som inte är
dokumenterat hemmahörande i något av de länder som nämns i första stycket krävs
införseltillstånd. (SJVFS 2010:43).
Införsel av sällskapsfåglar
21 b § Högst sammanlagt fem stycken fåglar får fritt föras in från EU, Andorra,
Färöarna, Grönland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino,
Schweiz eller Vatikanstaten.
Vid införsel av sällskapsfåglar från andra länder krävs införseltillstånd.
Införsel av gnagare (Rodentia) från EU/EFTA-länder och tredje land
21 c § Högst sammanlagt fem stycken smågnagare (möss, råttor, marsvin,
guldhamstrar, chinchillor och gerbiler) får fritt föras in till landet under förutsättning
att de är uppfödda i och sedan födelsen hållits i fångenskap. (SJVFS 2010:43).
Införsel av kaniner från EU/EFTA-länder och tredje land
21 d § Högst sammanlagt fem stycken kaniner får fritt föras in från EU/EFTAländer under förutsättning att de är uppfödda i och sedan födelsen hållits i
fångenskap.
För införsel av kaniner från övriga länder krävs införseltillstånd i varje särskilt
fall.
Införsel av groddjur och kräldjur från EU/EFTA-länder och tredje land
21 e § Införsel av groddjur och kräldjur får ske under förutsättning att de är
uppfödda i och sedan födelsen hållits i fångenskap.
Högst sammanlagt fem stycken groddjur och kräldjur får fritt föras in från
EU/EFTA-länder och tredje land. (SJVFS 2010:43).
Införsel av ryggradslösa djur från EU/EFTA-länder och tredje land
21 f § Från EU/EFTA-länder får ryggradslösa djur (utom bin, humlor och
kräftdjur) fritt föras in som sällskapsdjur.
Från tredje land får ryggradslösa djur (utom bin, humlor och kräftdjur) fritt föras in
som sällskapsdjur under förutsättning att införseln uppfyller kraven i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av
växtskadegörare. Spindlar får dock fritt föras in. (SJVFS 2010:43).
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Bestämmelse om undantag
23 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.

------------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning14 träder i kraft den 3 juli 2004. Genom författningen
upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:43) om skydd av
hund och katt mot dvärgbandmask vid införsel från Danmark.
2. Alla tillstånd för registrerad importör och införseltillstånd som meddelats
enligt äldre bestämmelser ska upphöra att gälla från och med den 1 oktober
2004.
3. För införsel till Sverige till och med den 30 september 2004 av hundar, katter
och illrar ska antingen villkoren i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 998/2003 och denna författning eller villkoren i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel av sällskapsdjur,
förutom 11, 14, 15, 43, 46, 47 §§ samt övriga bestämmelser i de delar de
hänvisar till de uppräknade bestämmelserna, följas.
4. Intyg om rabiesvaccination som utfärdats före den 1 oktober 2004 och i
enlighet med Statens jordbrukverks föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel
av sällskapsdjur, kan även efter detta datum, om intyget fortfarande är giltigt,
användas istället för det pass som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 998/2003 och istället för det intyg som anges i 18 och 19
§§ under förutsättning att det intygar att villkoren avseende rabiesvaccination
och antikroppstitrering i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
998/2003 är uppfyllda.

------------------------------Denna författning15 träder i kraft den 1 augusti 2004. I fråga om ansökningar enligt
15 § som har kommit in till Jordbruksverket före ikraftträdandet av denna författning
gäller dock bestämmelserna i sin äldre lydelse.

------------------------------Denna författning16 träder i kraft den 15 juni 2005. I fråga om ansökningar enligt
15 och 21 §§, insända av en fysisk person som för ägarens räkning ansvarar för
djuret vid införseln, och som har kommit in till Jordbruksverket före ikraftträdandet
av denna författning gäller dock bestämmelserna i sin äldre lydelse.

-------------------------------

14

SJVFS 2004:51.
SJVFS 2004:55.
16
SJVFS 2005:34.
15
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Denna författning17 träder i kraft den 1 januari 2006.

------------------------------Denna författning18 träder i kraft den 1 januari 2009, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel av andra sällskapsdjur än hund, katt och
iller ska upphöra att gälla.

------------------------------Denna författning19 träder i kraft den 14 juni 2010.

MATS PERSSON
Maria Cedersmyg
(Enheten för sällskapsdjur)

17

SJVFS 2005:73.
SJVFS 2008:48.
19
SJVFS 2010:43.
18
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