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Det är du som reser med djuret 
som har ansvaret
Det är du som för in djuret som är an svarig för att alla  
införselvillkor är upp fyllda. Du måste alltså själv ta reda på vad 
som krävs och se till att vaccina tion erna gäller. Du ansvarar 
för att  passet för sällskapsdjur uppdateras löpande samt att 
 övrig nödvändig dokumentation finns. Skaffa därför skriftlig 
information och gå igenom den med din veterinär.

Om djuret inte upp fyller kraven när du kommer till gränsen 
kan djuret avvisas, sättas i karantän eller avlivas. Du är då 
skyldig att bekosta alla åtgärder som måste vidtas.
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Så här fungerar regelverket
Detta är en sammanfattning av reglerna för privatpersoner 
som vill föra in sin hund eller katt till Sverige. 

Reglerna gäller

•	 svenskt djur som ska föras till annat EU-land (vissa länder 
har dessutom ytterligare krav) –se sid. 13–15

•	 svenskt djur som återförs efter vistelse utomlands 

•	 utländskt djur som förs in i Sverige för tillfällig vistelse

•	 utländskt djur som flyttar till Sverige med sin ägare, samt

•	 djur som köpts utomlands och förs in för permanent vis-
telse.

Införselkraven är beroende av varifrån djuret förs in
I EU-förordningen (EG) 998/2003 ställs det upp krav för att resa 
till och inom EU med sällskapsdjur. Kraven är beroende av mellan 
vilka länder djuret reser. I förordningen är länderna uppdelade 
dels efter om de är medlemmar i EU eller inte, dels på grundval av 
rabiessituationen. 

De länder utanför EU som har ett fungerande veterinärväsende och 
en kontrollerad rabiessituation finns samlade på en  särskild lista i 
regelverket och kallas  därför listade länder. Övriga  kallas icke listade 
länder. Kraven skiljer sig alltså för djur från EU-länder jämfört med 
djur från länder utanför EU som är listade respektive icke listade.  
Du kan läsa mer om de villkor som gäller för ditt djur under respek-
tive kapitel i detta häfte. Du hittar en förteckning över hur länderna 
är grupperade på www.jordbruksverket.se/listor overlander.

Om du reser från ett land utanför EU måste dina veterinärintyg utfär-
das av en statlig så kallad officiell veterinär. Fråga landets veterinär-
myndighet om var du hittar den närmaste officiella veterinären.

Samma krav för utresa ur Sverige som för inresa – 
passet är grunden
De grundläggande kraven för att resa med hundar och katter i EU 
(pass, id-märkning, rabiesvaccination) ställs så snart en hund eller 
katt ska korsa en gräns mellan två EU-länder. Grundkraven för att 
resa från Sverige till ett annat land inom EU är alltså desamma 

www.jordbruksverket.se/listoroverlander
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som vid införsel till Sverige från EU – se sidan 13–15. Dessutom har 
Storbritannien, Irland, Malta, Finland och Norge krav på avmask-
ning mot dvärgbandmask. Mer information om utförsel finner du 
på www.jordbruksverket.se/utforsel.

Du bör skaffa ett pass till ditt djur även om ni ska resa ut ur EU. Det 
gör det enklare för dig då ni reser tillbaka.  

Kontrollera om det finns extrakrav om du ska resa runt
Trots att grundkraven är desamma för alla EU-länder finns det 
utrymme för natio nella variationer. Det kan  finnas  natio nella 
regler för hållande av sällskaps djur, som till exempel kan omfatta 
ras förbud. Om du ska resa genom flera länder bör du därför kon-
trollera att ditt djur upp fyller införselkraven i varje land du  ska 
passera. Kontakta landets ambassad eller veterinärmyndighet för 
mer information. Be att få den skriftligt.

Hundvalpar och kattungar får bara föras in  
från rabiesfria länder
Du kan söka tillstånd att få föra in icke rabiesvaccinerade  hundar 
och katter under tre månaders ålder från rabiesfria länder – se infor-
mation och en länk till listan över rabiesfria länder på Jordbruks-
verkets webbplats www.jordbruks verket.se/inforsel/valparungar. 

Smuggling
När djur påträffas i landet utan att kraven för införsel är uppfyllda 
har  Jordbruksverket rätt att besluta om lämpliga åtgärder. Besluten 
tas för att skydda andra djur och människor från smittsamma sjuk-
domar som djuret kan ha och kan omfatta avvisning, behandling, 
karantänisering eller avlivning. Misstänkt smuggelbrott utreds av 
tullen. Om utredning visar att du fört in ett  djur  illegalt kan du 
dömas till böter eller  fängelse.

Att köpa ett insmugglat djur i Sverige kan också vara straffbart och 
kan jämföras med häleri. Om du vill köpa ett djur i Sverige som är 
fött i utlandet måste du själv kontrollera att det uppfyllt införsel-
kraven innan du köper det. 

www.jordbruksverket.se/utforsel
www.jordbruksverket.se/inforsel/valparungar
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Praktiska tips vid resor med djur
Av djurskyddsskäl kan det ibland vara bäst för djuret 
att stanna hemma
Ditt djur kan uppleva exempelvis flyg transport, miljöombyte eller 
klimatväxling som stressande. Du bör därför tänka över vilket 
transportsätt som är skonsammast för ditt djur, vilken resväg och 
tidpunkt för resan som är lämp lig ast eller om det kanske är bäst 
för djuret att stanna hemma. Vissa flygbolag tar inte med inbokade 
djur om det blir för varmt väder.

Förbered djuret för resan
Gör gärna ett reseapotek för ditt djur. Vänj ditt djur vid att åka bil 
eller resa i bur så att det inte mår dåligt på resan. Tänk också på att 
det vid varmt väder krävs särskilt mycket uppsyn om du reser med 
ett djur i bil och att du aldrig kan lämna djuret i bilen. 

Skydda ditt djur mot smittsamma sjukdomar
Förutom rabies finns det många smittsamma sjukdomar som 
är ovanliga eller saknas i Sverige, och som kan drabba ditt djur 
på resan. Mer information om smittsamma sjukdomar finns på 
Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats www.sva.se. Be 
din veterinär om hjälp med kompletterande vaccinationer, skydd 
mot parasiter och råd om hur du bör hantera ditt djur på resan.

Skydda dig mot rävens dvärgbandmask –  
avmaska din hund
Utomlands finns det områden med mycket hög förekomst av 
rävens dvärgbandmask, många gånger högre än i Sverige. Rävens 
dvärgbandmask finns framför allt i centrala Europas bergstrakter, 
men har spridits över stora delar av Europa. Om du inte kan hålla 
din hund så du är säker på att den inte kan äta smågnagare bör du 
avmaska den inför hemresan. Du bör avmaska din hund en till två 
dagar innan du reser hem. Om du reser ofta kan avmaskningen 
upprepas var fjärde vecka utan risk för hunden. Avmasknings-
medel med praziquantel (kan också stavas prasikvantel) kan du 
köpa receptfritt på apotek i Sverige. Också epsiprantel, som finns 
att köpa utomlands, är verksamt men andra preparat fungerar 
inte. Det finns kombinationspreparat som tar flera andra parasi-
ter, men sådana preparat bör du undvika för att minska risken för 
resistensutveckling. 

www.sva.se
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En människa som får i sig ägg från rävens dvärgbandmask kan 
drabbas av sjukdomen alveolär echinokockos, AE. Sjukdomen är 
svårbehandlad och mycket otrevlig. Människan kan bland annat 
smittas via sin hund. Det kan ske om hunden får möjlighet att äta 
en smågnagare som har parasiten i sin lever. Gnagarens parasit 
utvecklas till en bandmask i hundens tarm, och det utsöndras 
smittfarliga ägg med hundens avföring. Äggen kan smitta både 
människor och nya gnagare i hundens omgivning. Hunden blir 
dock själv inte sjuk och visar alltså inga symptom. AE är mycket 
ovanlig i Europa och det finns idag (2012) inga konstaterade fall i 
Sverige.

Lagar
Införsel
Bestämmelser om införsel av sällskapsdjur finns i förordning 
(EG) nr 998/2003 och i  beslut fattade med stöd av denna förord-
ning, samt i Jordbruksverkets kompletterande före skrifter (SJVFS 
2011:49). Du kan beställa föreskrifter från  Jordbruksverkets 
blankettförråd via växeln, telefon nummer   036-15 50 00 eller via  
www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker.

Transport
Vid transport av hundar och katter finns det också särskilda djur-
skyddsbestäm melser som berör bland annat utrymmen, restider 
och tillsyn. Läs mer på www.jordbruksverket.se/transportavdjur.

Anmälan till tullen
Du ska anmäla införsel av djur till  tullen vid gränsen enligt tullag-
stiftningen, se Tullverkets webbplats www.tullverket.se.

Vissa hundar och katter är inte  tillåtna i Sverige
Aggressiva hundar:
Förbud mot specifika raser finns inte i Sverige men det är dock för-
bjudet att ha hundar som

•	 har extremt stor kamplust
•	 lätt blir retade och biter
•	 man bara med svårighet kan förmå att avbryta ett angrepp 
•	 har benägenhet att rikta sitt kamp intresse mot människor och 

andra hundar.

www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
www.jordbruksverket.se/transportavdjur
www.tullverket.se
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Korsningar med vilda arter:
I Sverige är det förbjudet att hålla  andra rovdjur än hund, katt och 
iller som säll skaps djur. Du får inte heller hålla av komma mellan 
tamhund och vilda hunddjur, till exempel varg eller dingo, eller 
korsningar mellan tamkatt och vilda kattdjur. Undantag görs för 
djur som har inkorsning av vilt djur minst fem gene  ra tioner till-
baka.

Ett visst avelsarbete läggs ned på att  skapa nya raser av vilddjurs-
hybrider.  Exempel på sådana är varghybriderna saarlos wolf-hund 
och tjeckisk varghund, samt vildkatthybriderna bengal, savannah 
och chaussie. Vill du föra in ett sådant djur från utlandet ska du 
först studera stam tavlan, där parningen med vilt djur  noteras. Om 
de fyra senaste gene rationerna är fria från vilda djur får du hålla 
djuret i Sverige.

Hunden ska vara registrerad i hundregistret
I Sverige måste alla hundägare    re g i  strera sig och hunden i det 
Centrala hundregistret. Frågor, blanket t er och informations- 
material hanteras av Jordbruksverkets kundtjänst,  tele fon nummer 
0771-223 223. Du kan beställa anmälningsblanketter och  annat 
material via www.jordbruksverket.se/hundregistret. Övriga kon-
taktuppgifter till Centrala hundregistret hittar du längst bak i 
detta häfte.

Vilda djur ska skyddas mot lösspringande hundar 
Från och med den 1 mars till och med den 20 augusti är det inte 
tillåtet med lös springande hundar i  marker med vilt eftersom viltet 
då har ungar.

www.jordbruksverket.se/hundregistret
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Villkor för införsel från EU-länder
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark (inkl. Grönland och Färö-
arna), Estland, Finland, Frankrike (inkl. Franska Guyana, Guade-
loupe, Martinique och Réunion), Gibraltar, Grekland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 
Polen, Portugal (inkl. Azorerna och Madeira), Rumänien, Slova-
kien, Slovenien, Spanien (inkl. Balearerna, Kanarieöarna samt 
Ceuta och Melilla), Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern 
och Österrike.

CHECKLISTA            
EU-länder

Införsel kan bara ske om du kan svara Ja på följande frågor:

 Är djuret id-märkt?

 Har djuret en giltig rabiesvaccination?

 Var djuret id-märkt då det vaccinerades?

 Har det gått minst 21 dagar sedan grundvaccinationen mot 
rabies?

 Har djuret ett pass med id-nummer och vaccination inskrivna?

 Om du reser med sex eller fler djur: Har du förutom passen 
också gruppintyget inkl. besiktning?

 Om du har ett handelsdjur: Har du förutom passet också 
handelsintyget inkl. besiktning?

 Vet du hur du ska anmäla dig hos tullen?

Identitetsmärkning
Djuret ska vara identitetsmärkt med ett mikrochip, eller med en 
tatuering som är gjord före den 3 juli 2011. Identitetsnumret och 
datum för märkningen måste vara inskrivet i sällskapsdjurspasset 
– se sid. 14. Du ska använda ett mikrochip av ISO-standard 11784 
eller 11785. 

Detaljerad information: 
www.jordbruks- 

verket.se/resameddjur

www.jordbruksverket.se/resameddjur
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Rabiesvaccination
Hundar och katter ska  vara vaccinerade mot rabies med ett vaccin 
av WHO-standard enligt vaccintillverkarens  rek ommendationer. 
Ett djur måste vara identitetsmärkt för att få vaccineras. De allra 
flesta rabiesvacciner får användas först då djuret uppnått en ålder 
av tre månader (90 dagar). Djuret får sedan inte resa till eller inom 
EU förrän det gått 21 dagar efter grundvaccinationen. Om djuret 
vaccineras med ett vaccin som måste ges två gånger som grund-
vaccination så får djuret resa då det har gått minst 21 dagar sedan 
den andra vaccinationen.

Veterinären skriver in vaccinationen i  djurets pass (se nedan) i ruta 
1 under rubriken Rabiesvaccination, och anger också sista datum 
för revaccination enligt vaccintillverkarens rekommendationer i 
ruta 2. För att hållas skyddat måste djuret sedan också vaccineras 
om senast det datum som står i ruta 2 i passet. Om revaccinationen 
görs i tid krävs ingen väntetid för att få resa. Men om revaccinatio-
nen görs senare än det datum som anges i ruta 2 räknas den som 
en ny grundvaccination, och du måste då återigen vänta minst  
21 dagar innan djuret får resa.

Ett rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder, beroende 
på vad tillverkaren har registrerat. Om ditt djur reser med ett säll-
skapsdjurspass och revaccineras då det vistas i ett annat land ska 
du be veterinären notera den giltighetstid som gäller i det landet 
i passet. Denna tid kan skilja sig från den du är van vid. Om du 
sedan åker hem eller vidare till ett annat land där vaccinet har en 
annan giltighetstid måste du ändå respektera det sista datumet för 
revaccination som är noterat i passet.

Pass för sällskapsdjur
Vid resor inom EU måste ditt djur ha ett särskilt pass för sällskaps-
djur. Din veterinär utfärdar passet och fyller i djurets identitets-
uppgifter (inklusive datum för märkning) och behandlingar samt 
ägarens namn och adress.

Om du och ditt djur ska flyga med samma plan men djuret reser 
som fraktgods så måste du be personalen på fraktbolaget att skriva 
på djurets fraktsedel eller air waybill att du (eller ditt ombud) är 
med på planet. Annars klassas djuret som ett handelsdjur och då 
ställs andra krav.

Exempel:
Ett djur som 
grundvaccineras 
den 1 januari får 
resa den 22 januari.
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Besiktning och intyg E9.162 för sällskapdsjur i grupp
Hundar och katter som reser som sällskapsdjur i grupp om sex 
eller fler (oavsett art, gäller till exempel tre hundar och tre katter 
som reser ihop) ska besiktigas av en veterinär inom 24 timmar 
innan djuret lämnar hemmet för att resa till Sverige. Veterinären 
ska notera i djurens pass att besiktningen utförts. 

Utöver passen krävs också ett särskilt gruppintyg på blankett 
E9.162 som du beställer från Jordbruksverket (kontaktuppgifter 
finns längst bak i detta häfte). Det är samma blankett som för han-
delsdjur, se nedan. När intyget används för sällskapsdjur i grupp 
får det dock längre giltighetstid än för handelsdjur. Gruppintyget 
är giltigt för resa inom EU i fyra månader från datum för utfär-
dande. Om något av djurens rabiesvaccination går ut inom dessa 
fyra månader så slutar dock gruppintyget att gälla då. 

Intyget ska fyllas i av en officiell veterinär (official veterinarian), 
det vill säga en statligt anställd veterinär som utfärdar export-
handlingar. Smidigast är att du bokar tid ett dygn före avresan 
hos en officiell veterinär som både gör besiktningen och utfärdar 
intyget samtidigt. Intyget ska stämplas på alla sidor med en rund 
exportstämpel.

Om du till exempel vill resa med sex eller fler svenska slädhun-
dar, jakthundar, showhundar eller showkatter för att träna, jaga 
eller tävla med dem i EU så måste du alltså skaffa både pass och 
gruppintyg redan innan du lämnar Sverige. Det gör du genom att 
ta med alla djuren till en officiell veterinär och visa att de uppfyl-
ler grundvillkoren för identitetsmärkning, rabiesvaccination och 
pass. Veterinären kan då utfärda det särskilda gruppintyget. Om 
något av djuren måste revaccineras innan fyra månader har gått 
och du vill fortsätta resa, så ska du vaccinera om djuret och skaffa 
ett nytt intyg hos en officiell veterinär. 

Besiktning och intyg E9.162 för handelsdjur
Som handelsdjur räknas djur som ska säljas eller byta ägare efter 
införsel till Sverige, liksom djur som transporteras som fraktgods 
utan ägaren. Handelsdjur ska besiktigas av en veterinär inom  
24 timmar innan djuret lämnar hemmet för att resa till Sverige. 
Veterinären ska notera i passet att besiktningen utförts. 

Utöver passet krävs också ett särskilt handelsintyg på blankett 
E9.162 som du beställer från Jordbruksverket (se kontaktinforma-
tion sist i detta häfte). Handelsintyget ska fyllas i av en så kallad 

Handelsdjur 
behöver både 

pass, besiktning 
och handelsintyg.

Fler än fem 
sällskapsdjur i 

grupp ska ha både 
pass, besiktning 
och gruppintyg.
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officiell veterinär (official veterinarian, det vill säga en statligt 
anställd veterinär som utfärdar exporthandlingar). Begreppet 
finns inom hela EU och betecknar statligt anställda veterinärer 
som får utfärda exportintyg. Smidigast är att du bokar tid ett dygn 
före avresan hos en officiell veterinär som gör besiktningen och 
utfärdar intyget samtidigt. Intyget ska stämplas på alla sidor med 
en rund exportstämpel. Handels intyget har 10 dagars giltighet, 
och du kan alltså ta 10 dagar på dig att transportera djuren genom 
EU till slutdestinationen. 

Anmälan till tullen
Du ska anmäla införsel av djur till  tullen vid gränsen enligt tullag-
stiftningen, se Tullverkets webbplats www.tullverket.se.

Villkor för införsel  
från länder utanför EU
1) Norge
En hund eller katt får föras in fritt från Norge till Sverige om den är 
född i Norge eller har förts in lagligt i Norge. 

Om du ska resa till Norge med en svensk hund eller katt ställs det 
krav på avmaskning mot dvärgbandmask. Observera också att 
vissa hundraser är förbjudna att föra in både tillfälligt och perma-
nent. Kontakta norska veterinärmyndig heten Mattilsynet för att få 
ytterligare information om införselkraven. Du hittar kontaktinfor-
mation till Mattilsynet längst bak i detta häfte.

www.tullverket.se
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CHECKLISTA 
Listade länder utanför EU samt vissa europeiska länder

Införsel kan bara ske om du kan svara Ja på följande frågor:

 Är djuret id-märkt?

 Har djuret en giltig rabiesvaccination?

 Var djuret id-märkt då det vaccinerades?

 Har det gått minst 21 dagar sedan grundvaccinationen mot 
rabies?

 Har du ett pass eller ett veterinärintyg på Jordbruksverkets 
blankett inklusive djurets vaccinationsintyg i original?

 Om du reser med sex eller fler djur: Har du gruppintyget  
inkl. besiktning?

 Om du har ett handelsdjur: Har du handelsintyget  
inkl. besiktning?

 Har du bokat inresa via rätt ort?

 Har du bokat gränskontroll för handels- och gruppdjur?

 Vet du hur du ska anmäla dig hos tullen?

2) Länder utanför EU som är listade samt Andorra, 
Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco,  
San Marino, Schweiz och Vatikanstaten

Förteckning över de länder utanför EU som är listade finns på 
www.jordbruksverket.se/listoroverlander.

Detaljerad information: 
www.jordbruks- 
verket.se/resameddjur

Identitetsmärkning
Djuret ska vara identitetsmärkt med ett mikrochip, eller med en 
tatuering som är gjord före den 3 juli 2011. Identitetsnumret och 
datum för märkningen måste vara inskrivet i passet eller veterinär-
intyget (se mera om pass och intyg på sid. 19–22). Du ska använda 
ett mikrochip av ISO-standard 11784 eller 11785. Om djurets chip är 
av annan typ ska den som reser med  djuret själv ta med en av läsare 
som kan användas vid gräns passage  eller annan kontroll.

Djuret måste vara 
id-märkt då det får 
sin vaccination.

www.jordbruksverket.se/resameddjur
www.jordbruksverket.se/listoroverlander
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Rabiesvaccination
Hundar och katter ska  vara vaccinerade mot rabies med ett vaccin 
av WHO-standard enligt vaccintillverkarens rekommendationer. 
Ett djur måste vara identitetsmärkt för att få vaccineras. 

De allra flesta rabiesvacciner får användas först då djuret uppnått 
en ålder av tre månader (90 dagar). Djuret får sedan inte resa till 
eller inom EU förrän då det gått minst 21 dagar efter grundvacci-
nationen. Om djuret vaccineras med ett vaccin som måste ges två 
gånger som grundvaccination så får djuret resa då det gått minst  
21 dagar efter den andra vaccinationen.

För att hållas skyddat måste djuret sedan också revaccineras mot 
rabies i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Om djuret 
har ett pass skrivs sista datum för revaccination in i ruta 2 under 
rubriken Vaccination mot rabies. Du måste låta revaccinera ditt 
djur senast detta datum. Efter revaccination som görs i tid krävs 
ingen väntetid för att få resa. Om revaccinationen görs senare än 
det datum som rekommenderats, så räknas den som en ny grund-
vaccination. Du måste då återigen vänta minst 21 dagar innan 
djuret får resa.

Ett rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder, beroende 
på vad tillverkaren har registrerat. Om ditt djur reser med ett säll-
skapsdjurspass och revaccineras då det vistas i ett annat land ska 
du be veterinären notera den gilitighetstid som gäller i det landet 
i passet. Denna tid kan skilja sig från den du är van vid. Om du 
sedan åker hem eller vidare till ett annat land där vaccinet har en 
annan giltighetstid måste du ändå respektera det sista datum för 
revaccination som är noterat i passet.

Veterinärintyg E9.163 eller pass  
för högst fem sällskapsdjur
Om du ska föra in en till fem hundar, katter och/eller illrar till EU 
från ett listat land och djuret ska resa tillsammans med dig eller 
ditt ombud i kabinen eller som personligt överviktsgods eller som 
fraktgods på samma plan som du eller ditt ombud så behöver du 
skaffa veterinärintyget för sällskapsdjur på blankett E9.163, som 
du kan beställa från Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se/
blanketterochtrycksaker (se kontaktinformation sist i detta häfte). 

Intyget ska fyllas i av en officiell veterinär, det vill säga en statlig 
veterinär som får utfärda exportintyg. Dessa veterinärer har olika 
titlar i olika länder. 

Exempel:
Ett djur som 

grundvaccineras 
den 1 januari får 

resa den 22 januari.

www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
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Intyget ska utfärdas inom 10 dagar före införseln i EU. Du ska ta 
med dig djurets rabiesvaccinationsintyg och visa upp för den offi
ciella veterinären så att uppgifterna kan föras över till veterinär
intyget. Vaccinationsintyget häftas ihop med veterinärintyget. 
Samtliga de sammanhäftade bladen ska stämplas på alla tryckta 
sidor av den officiella veterinären. 

Om djuret reser ensamt som fraktgods, om djuret ska säljas eller 
byta ägare eller om det reser i grupp om sex eller fler djur så ställs 
det andra krav – läs mera under de närmaste två rubrikerna nedan. 

Om du ska åka med högst fem stycken hundar, katter och/eller 
illrar från EU till ett listat land och tillbaka som sällskapsdjur 
(inte som handelsdjur eller gruppdjur, se nedan) så ska du skaffa 
pass innan du reser ut. Se till att veterinären skriver in idnum
ret och rabiesvaccinationen i passet innan du åker, så slipper du 
skaffa veterinärintyget. Om djuret behöver vaccineras om då du är 
utanför EU ska du se till att veterinären noterar vaccinationen i 
passet. Du ska sedan bara visa upp djurens pass med idnummer 
och giltig rabiesvaccination för tullen vid hemresan. 

Besiktning och intyg E9.164 för sällskapsdjur i grupp
Hundar och katter som reser som sällskapsdjur i grupp om sex eller 
fler (oavsett art, gäller till exempel tre hundar och tre katter som 
reser ihop) ska besiktigas av en veterinär inom 24 timmar innan 
djuret lämnar hemmet för att resa till Sverige. Om djuret har ett 
pass ska veterinären notera i det att besiktningen utförts.

Ett särskilt gruppintyg krävs dessutom. Det gäller även om djuren 
kommer från EU och ska resa tillbaka med pass. Gruppintyget utfär
das på blankett E9.164, som du kan beställa från Jordbruksverket, 
www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker (se kontaktinfor
mation sist i detta häfte). Det är samma blankett som för handels
djur. När intyget används för sällskapsdjur i grupp får det dock 
längre giltighetstid än för handelsdjur. Gruppintyget är giltigt i fyra 
månader eller till dess något av djuren behöver revaccineras mot 
rabies, beroende på vilket som infaller först. Om något av djuren 
måste revaccineras innan fyra månader har gått och du vill fortsätta 
resa, så ska du vaccinera om djuret och skaffa ett nytt gruppintyg. 

Gruppintyget ska fyllas i av en officiell veterinär, det vill säga en 
statlig veterinär som får utfärda exportintyg. Dessa veterinärer har 
olika titlar i olika länder. Smidigast är att du bokar tid ett dygn 
före avresan hos en officiell veterinär som gör besiktningen och 
utfärdar intyget samtidigt. Du ska ta med dig djurens rabiesvacci

Fler än fem 
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grupp behöver 
besiktning och 
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www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
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nationsintyg och visa upp för den officiella veterinären så att upp
gifterna kan föras över till veterinärintyget. Vaccinationsintyget 
häftas ihop med veterinärintyget. De sammanhäftade intygen ska 
stämplas på alla tryckta sidor av den officiella veterinären. 

Om du till exempel vill resa med sex eller fler svenska slädhundar, 
jakthundar, showhundar eller showkatter för att träna, jaga eller 
tävla med dem i ett listat land utanför EU och tillbaka inom fyra 
månader, så bör du alltså skaffa både pass och gruppintyg redan 
innan du lämnar Sverige. Det gör du genom att ta med alla djuren 
och deras pass till en officiell veterinär och visa att de uppfyller 
grundvillkoren för identitetsmärkning och rabiesvaccination. Vete
rinären kan då utfärda det särskilda gruppintyget, som alltså krävs 
både för resa inom EU och för återresa från ett land utanför EU. 

Besiktning och intyg E9.164 för handelsdjur
Som handelsdjur räknas djur som ska säljas eller byta ägare efter 
införsel till Sverige, liksom djur som transporteras som fraktgods utan 
ägaren. Handelsdjur ska besiktigas av en veterinär inom 24 timmar 
innan djuret lämnar hemmet för att resa till Sverige. Om djuret har ett 
pass ska veterinären notera i det att besiktningen utförts. 

Ett särskilt handelsintyg krävs på blankett E9.164, som du kan 
beställa från Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se/blanketter
ochtrycksaker (se kontaktinformation sist i detta häfte). Det är 
samma blankett som för sällskapsdjur i grupp. Handelsintyget krävs 
även om djuret kommer från EU och har ett pass. Handelsintyget 
ska fyllas i av en officiell veterinär, det vill säga en statlig veteri
när som får utfärda exportintyg. Dessa veterinärer har olika titlar i 
olika länder. Du kan t ex använda en accredited veterinarian i USA. 
Smidigast är att du bokar tid ett dygn före avresan hos en officiell 
veterinär som gör besiktningen och samtidigt utfärdar intyget. Du 
ska ta med dig djurens rabiesvaccinationsintyg och visa upp för den 
officiella veterinären så att uppgifterna kan föras över till veterinär
intyget. Vaccinationsintyget häftas ihop med veterinärintyget. De 
sammanhäftade intygen ska stämplas på alla tryckta sidor av den 
officiella veterinären. Handelsintyget har 10 dagars giltighet, och du 
kan alltså ta 10 dagar på dig att resa genom EU till slutdestinationen. 

Införsel från land utanför EU direkt till Sverige
Införselorter: Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter
Djur från länder utanför EU måste föras in i EU via en godkänd så 
kallad Points of Entry. För djur som förs in direkt i Sverige från ett 

Handelsdjur 
behöver  
besiktning och 
handelsintyg.

www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
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land utanför EU så finns det två Points of Entry: Arlanda flygplats i 
Stockholm och Landvetter flygplats i Göteborg. 

Tullkontroll av sällskapsdjur 
En till fem hundar, katter eller illrar som reser som personligt 
bagage och inte ska säljas eller byta ägare ska enbart kontrolleras 
av tullen. Du ska kontakta tullpersonal vid Red Point och visa upp 
djurets pass och/eller veterinärintyg – se mer på www.tullverket.se.

Handelsdjur och gruppdjur ska besiktigas vid ankomsten
Handelsdjur och gruppdjur ska besiktigas av en gränskontroll
veterinär när de kommer till Sverige. Kontrollen ska göras på 
någon av gränskontrollstationerna på flygplatserna Arlanda eller 
Landvetter. Du får betala en avgift för att få djuret veterinärbesikti
gat. Avgiften är lägre under arbetstid på vardagar, och under övrig 
tid tas en jouravgift ut. Du måste kontakta stationen och beställa 
tid för besiktningen minst en arbetsdag i förväg. Kontaktuppgifter 
till gränskontrollstationerna finns längst bak i detta häfte. 

Efter gränskontrollen ska du också anmäla införseln av djuret hos 
tullen genom att kontakta personal vid så kallad Red Point – se 
mer på www.tullverket.se.

Inresa via annat EU-land
Djur som har rest in i EU via godkänt Point of Entry i ett annat 
EUland och där har genomgått de nödvändiga kontrollerna för 
djur från ett land utanför EU får sedan föras in i Sverige över valfri 
tullplats, förutsatt att bevis kan uppvisas för tullen om att djuret 
har kontrollerats med godkänt resultat. Sådant bevis kan bestå 
av myndighetsstämpel på intyget eller så kallat CVEDdokument 
(Common Veterinary Entry Document) från gränskontroll.

En lista över godkända Points of Entry i EU (införelseorter i EU) 
finns i högerspalten på sidan www.jordbruksverket.se/inforsel/
listadelander.

Hundar ska registreras
Om du köpt en hund i utlandet och fört den till Sverige för att den 
ska stanna här måste du registrera den i centrala hundregistret – 
se kontaktuppgifter längt bak i detta häfte.

www.tullverket.se
www.tullverket.se
www.jordbruksverket.se/inforsel/listadelander
www.jordbruksverket.se/inforsel/listadelander
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CHECKLISTA 
Länder utanför EU som inte är listade

Införsel kan bara ske om du kan svara Ja på följande frågor:

 Är djuret id-märkt?

 Har djuret en giltig rabiesvaccination?

 Var djuret id-märkt då det vaccinerades?

 Har du tagit provet för antikroppar mer än 30 dagar efter 
senaste vaccination och mer än 90 dagar före avresan?

 Var mängden antikroppar godkänd (fråga din veterinär)?

 Har du ett pass eller ett veterinärintyg på Jordbruksverkets 
blankett samt djurets lösa vaccinationsintyg och provsvar?

 Om du reser med sex eller fler djur: Har du gruppintyget  
inkl. besiktning?

 Om du har ett handelsdjur: Har du handelsintyget  
inkl. besiktning?

 Har du bokat inresa via rätt ort?

 Har du bokat gränskontroll för handels- och gruppdjur?

 Vet du hur du ska anmäla dig hos tullen?

3) Länder utanför EU som inte är listade
De länder utanför EU som varken finns nämnda på sidan 17–18 
eller i förteckningen över listade länder på www.jordbruksver-
ket.se/listoroverlander kallas icke listade länder. I dessa bedöms 
rabiessituationen vara okontrollerad eller omöjlig att bedöma. Den 
högre rabiesrisken gör att införselkraven är strängare.

Detaljerad information: 
www.jordbruks- 

verket.se/resameddjur

www.jordbruksverket.se/listoroverlander
www.jordbruksverket.se/listoroverlander
www.jordbruksverket.se/resameddjur
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Identitetsmärkning
Djuret ska vara identitetsmärkt med ett mikrochip, eller med en 
tatuering som är gjord före den 3 juli 2011. Identitetsnumret och 
datum för märkningen måste vara inskrivet i passet eller veterinär-
intyget (se mer om pass och intyg på sid. 27–29). Du ska använda 
ett mikrochip av ISO-standard 11784 eller 11785. Om djurets chip är 
av annan typ ska den som reser med  djuret själv kunna tillhanda-
hålla av läsare vid gräns passage  eller annan kontroll.

Rabiesvaccination
Hundar och katter ska  vara vaccinerade mot rabies med ett vaccin 
av WHO-standard enligt vaccintillverkarens rekommendationer. 
Ett djur måste vara identitetsmärkt för att få vaccineras.

De allra flesta rabiesvacciner får användas först då djuret uppnått 
en ålder av tre månader (90 dagar). 

För att hållas skyddat måste djuret sedan också revaccineras mot 
rabies i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Om djuret 
har ett pass skrivs sista datum för revaccination in i ruta 2 under 
rubriken Vaccination mot rabies. Du måste låta revaccinera ditt 
djur senast detta datum. Efter revaccination som görs i tid krävs 
ingen väntetid för att få resa. Om revaccinationen görs senare än 
det datum som rekommenderats, så räknas den som en ny grund-
vaccination. Du måste då återigen vänta minst 21 dagar innan 
djuret får resa.

Ett rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder, beroende 
på vad tillverkaren har registrerat. Om ditt djur reser med ett säll-
skapsdjurspass och revaccineras då det vistas i ett annat land ska 
du be veterinären notera den gilitighetstid som gäller i det landet 
i passet. Denna tid kan skilja sig från den du är van vid. Om du 
sedan åker hem eller vidare till ett annat land där vaccinet har en 
annan giltighetstid måste du ändå respektera det sista datum för 
revaccination som är noterat i passet.

Antikroppskontroll
Minst 30 dagar efter senaste rabiesvaccination ska du låta ta ett 
blodprov på din hund eller katt. Provet ska sändas till ett EU-
godkänt laboratorium för kontroll av mängden rabiesantikroppar. 
Provet måste visa minst 0,5 IE/ml. Du måste sedan vänta minst 
90 dagar efter det datum då blodprovet togs innan du kan få ett 
veterinär intyg utfärdat och resa in i EU. 
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Ett djur som har kontrollerats med godkänt resultat och sedan 
revaccinerats inom de intervall som tillverkaren rekommenderar 
behöver inte ny antikroppskontroll efter revaccination. Om en 
revaccination ges senare än vad tillverkaren rekommenderar krävs 
dock ny antikroppskontroll inom de intervall som nämns ovan. 

Ett djur från EU som har ett pass där det framgår att det blivit vac-
cinerat och att det redan innan det lämnade EU hade en godkänd 
antikroppsmängd tagen minst 30 dagar efter vaccinationen behöver 
dock inte vänta de 90 dagarna då det återvänder in i EU. Om du ska 
åka ut med ett djur från EU och återvända ska du alltså ordna med 
pass, id-märkning, vaccination och antikropsskontroll innan du 
åker, så slipper du vänta 90 dagar innan du får återvända.

Veterinärintyg E9.163 eller pass  
för högst fem sällskapsdjur
Om du ska föra in en till fem hundar och katter till EU från ett 
icke listat land och djuret ska resa tillsammans med dig eller ditt 
ombud i kabinen eller som personligt överviktsgods eller som 
fraktgods på samma plan som du eller ditt ombud så behöver du 
skaffa veterinärintyget för sällskapsdjur på blankett E9.163, som 
du kan beställa från Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se/
blanketterochtrycksaker (se kontaktinformation sist i detta häfte). 

Intyget ska fyllas i av en officiell veterinär, det vill säga en statlig 
veterinär som får utfärda exportintyg. Dessa veterinärer har olika 
titlar i olika länder. 

Intyget ska utfärdas inom 10 dagar före införseln i EU. Du ska ta 
med dig djurets rabiesvaccinationsintyg och svaret från anti-
kroppskontrollen och visa upp för den officiella veterinären. Vac-
cinationsintyget och provsvaret häftas ihop med veterinärintyget. 
De sammanhäftade intygen ska stämplas på alla tryckta sidor av 
den officiella veterinären så att uppgifterna kan föras över till vete-
rinärintyget.  

Om du ska åka med högst fem stycken hundar och katter från EU 
till ett icke listat land och tillbaka som sällskapsdjur (inte som 
handelsdjur eller gruppdjur, se under de följande två rubrikerna) 
så ska du skaffa pass innan du reser ut. Se till att veterinären 
skriver in id-numret, rabiesvaccinationen och antikroppssvaret 
i passet innan du åker, så slipper du skaffa veterinärintyget. Om 
djuret behöver vaccineras om då du är utanför EU ska du se till att 
veterinären noterar vaccinationen i passet. Du ska sedan bara visa 

www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
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upp djurens pass med id-nummer och giltig rabiesvaccination för 
tullen vid hemresan. 

Om djuret reser ensamt som fraktgods, om djuret ska säljas eller 
byta ägare eller om det reser i grupp om sex eller fler djur så ställs 
det andra krav – se mera under de följande två rubrikerna. 

Besiktning och intyg E9.164 för sällskapsdjur i grupp
Hundar och katter som reser som sällskapsdjur i grupp om sex 
eller fler (oavsett art, gäller till exempel tre hundar och tre katter 
som reser ihop) ska besiktigas av en veterinär inom 24 timmar 
innan djuret lämnar hemmet för att resa till Sverige. Om djuret har 
ett pass ska veterinären notera i det att besiktningen har utförts.

Ett särskilt gruppintyg krävs dessutom. Det gäller även om djuren 
kommer från EU och ska resa tillbaka med pass. Gruppintyget 
utfärdas på blankett E9.164, som du kan beställa från Jordbruks-
verket, www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker (se kon-
taktinformation sist i detta häfte). Det är samma blankett som för 
handelsdjur. När intyget används för sällskapsdjur i grupp får det 
dock längre giltighetstid än för handelsdjur. Gruppintyget är giltigt 
i fyra månader eller till dess något av djuren behöver revaccine-
ras mot rabies, beroende på vilket som infaller först. Om något 
av djuren måste revaccineras innan fyra månader har gått och du 
vill fortsätta resa, så ska du vaccinera om djuret och skaffa ett nytt 
gruppintyg. 

Gruppintyget ska fyllas i av en officiell veterinär, det vill säga en 
statlig veterinär som får utfärda exportintyg. Dessa veterinärer har 
olika titlar i olika länder. Smidigast är att du bokar tid ett dygn före 
avresan hos en officiell veterinär som både gör besiktningen och 
utfärdar intyget. Du ska ta med dig djurens rabiesvaccinations-
intyg och svaret från antikroppskontrollen och visa upp för den 
officiella veterinären så att uppgifterna kan föras över till veteri-
närintyget. Vaccinationsintyget och provsvaret häftas ihop med 
veterinärintyget. De sammanhäftade intygen ska stämplas på alla 
tryckta sidor av den officiella veterinären.

Om du till exempel vill resa med sex eller fler svenska släd hundar, 
jakthundar, showhundar eller showkatter för att träna, jaga eller 
tävla med dem i ett icke listat land utanför EU och tillbaka inom  
fyra månader, så bör du alltså skaffa både pass och gruppintyg 
redan innan du lämnar Sverige. Det gör du genom att ta med alla 
djuren och deras pass till en officiell veterinär och visa att de upp-
fyller grundvillkoren för identitetsmärkning och rabiesvaccina-
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tion. Veterinären kan då utfärda det särskilda gruppintyg, som 
alltså krävs både för resa inom EU och för återresa från ett land 
utanför EU. 

Besiktning och intyg E9.164 för handelsdjur
Som handelsdjur räknas djur som ska säljas eller byta ägare efter 
införsel till Sverige, liksom djur som transporteras som fraktgods 
utan ägaren. Handelsdjur ska besiktigas av en behörig veteri-
när inom 24 timmar innan djuret lämnar hemmet för att resa till 
Sverige. Om djuret har ett pass ska veterinären notera i det att 
besiktningen utförts. 

Ett särskilt handelsintyg krävs på blankett E9.164 som du kan 
beställa från Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se/blanket-
terochtrycksaker (se kontaktinformation sist i detta häfte). Det 
är samma blankett som för sällskapsdjur i grupp. Handelsintyget 
krävs även om djuret kommer från EU och har ett pass. Handels-
intyget ska fyllas i av en officiell veterinär, det vill säga en statlig 
veterinär som får utfärda exportintyg.  Dessa veterinärer har olika 
titlar i olika länder. 

Smidigast är att du bokar tid ett dygn före avresan hos en officiell 
veterinär som gör besiktningen och samtidigt utfärdar intyget. Du 
ska ta med dig djurens rabiesvaccinationsintyg och svaret från 
antikroppskontrollen och visa upp för den officiella veterinären så 
att uppgifterna kan föras över till veterinärintyget. Vaccinations-
intyget och provsvaret häftas ihop med veterinärintyget. De sam-
manhäftade intygen ska stämplas på alla tryckta sidor av den offici-
ella veterinären. Handelsintyget har 10 dagars giltighet, och du kan 
alltså ta 10 dagar på dig att resa genom EU till slutdestinationen.

Införsel från land utanför EU direkt till Sverige
Införselorter: Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter
Djur från länder utanför EU måste föras in i EU via en godkänd så 
kallad Point of Entry. För djur som förs in direkt i Sverige från tredje 
land så finns det två Points of Entry: Arlanda flygplats i Stockholm 
och Landvetter flygplats i Göteborg. 

Tullkontroll av sällskapsdjur 
En till fem hundar, katter eller illrar som reser som personligt 
bagage och inte ska säljas eller byta ägare ska enbart kontrolleras 
av tullen. Du ska kontakta tullpersonal vid Red Point och visa upp 
djurets pass och/eller veterinärintyg – se mer på www.tullverket.se.

Handelsdjur 
behöver  

besiktning och 
handelsintyg.

www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
www.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker
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Handelsdjur och gruppdjur ska besiktigas vid ankomsten
Handelsdjur och gruppdjur ska besiktigas av en gränskontrollve-
terinär när de kommer till Sverige. Kontrollen ska göras på någon 
av gränskontrollstationerna på flygplatserna Arlanda eller Land-
vetter. Du får betala en avgift för att få djuret veterinärbesiktigat. 
Avgiften är lägre under arbetstid på vardagar, och under övrig tid 
tas en jouravgift ut. Du måste kontakta stationen och beställa tid 
för besiktningen minst en arbetsdag i förväg. Kontaktuppgifter till 
gränskontrollerna finns längst bak i detta häfte. 

Efter gränskontrollen ska du också anmäla införseln av djuret hos 
tullen genom att kontakta personal vid så kallad Red Point – se 
mer på www.tullverket.se.

Inresa via annat EU-land
Djur som har rest in i EU via godkänt Point of Entry i ett annat 
EU-land och där har genomgått de nödvändiga kontrollerna för 
djur från tredje land får sedan föras in i Sverige över valfri tull-
plats, förutsatt att bevis kan uppvisas för tullen om att djuret 
har kontrollerats vid annan Point of Entry med godkänt resultat. 
Sådant bevis kan bestå av myndighetsstämpel på intyget eller så 
kallat CVED-dokument (Common Veterinary Entry Document) 
från gränskontroll.

En lista över godkända Points of Entry i EU (införelseorter i EU) 
finns i högerspalten på sidan www.jordbruksverket.se/inforsel/
listadelander.

Hundar ska registreras
Om du köpt en hund i utlandet och fört den till Sverige för att den 
ska stanna här måste du registrera den i centrala hundregistret – 
se kontaktuppgifter längt bak i detta häfte.

Gräns kontroll-
besiktning ska bokas 
minst en arbetsdag  
i förväg.

www.tullverket.se
www.jordbruksverket.se/inforsel/listadelander
www.jordbruksverket.se/inforsel/listadelander
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Införsel av valpar och kattungar
Du kan ansöka om att få tillstånd att föra in en valp eller katt-
unge som inte uppnått tre månaders ålder (d.v.s. är högst 89 dagar 
gammal) direkt från upp födaren i ett rabiesfritt land. Du kan 
ansöka om fem djur i taget på en särskild blankett, och du ska 
dessutom bifoga 

1) ett intyg från uppfödaren om att djuret vistats endast hos upp-
födaren utan kontakt med vilda djur, och 

2) ett kvitto på att du har betalat de 900 kr det kostar att ansöka 
om tillstånd. 

Du måste veta djurets mikrochipnummer för att kunna ansöka. 
Djuret måste stanna permanent i landet, och endast den som har 
en permanent bostadsadress i Sverige eller dubbelt boende varav 
en adress i Sverige kan få tillstånd. Det tar cirka 15 dagar att få 
ett tillstånd från det att en komplett ansökan med chipnummer 
kommit in till Jordbruksverket. Räkna inte med att du kan hämta 
hem en valp förrän den är cirka tio veckor gammal och en katt då 
den är 12 veckor gammal (eller mera exakt då den är 84–89 dagar 
gammal). 

På www.jordbruksverket.se/inforsel/valparungar hittar du detal-
jerad information om både villkoren och hur du ansöker, inklusive 
konto nummer för avgiftsinbetalning samt blanketter för ansökan 
och uppfödarintyg.

Villkor för att få tillstånd att föra in en valp  
eller kattunge 
•	 djuret ska vara fött i ett rabiesfritt land (se lista på www.jord-

bruksverket.se/rabiesfrialander)
•	 djuret ska vara yngre än tre månader (dvs högst 89 dagar) 

gammalt då det förs in
•	 djuret ska vara id-märkt med mikrochip och ha ett pass eller ett 

särskilt veterinärintyg, men behöver inte vara rabiesvaccinerat
•	 djuret ska stanna permanent i Sverige 
•	 uppfödaren ska intyga att djuret är fött hos denne och endast 

har vistats där utan kontakt med vilda djur 
•	 djuret är inte fött på ett så kallat rescue center eller i ett 

djurhem för hittedjur eller omplaceringsdjur och inte heller 
köpt i en djuraffär

www.jordbruksverket.se/inforsel/valparungar
www.jordbruksverket.se/rabiesfrialander
www.jordbruksverket.se/rabiesfrialander
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Nyttiga adresser  
och telefonnummer
Svenska myndigheter och organisationer
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se/resameddjur
Kundtjänst tfn +46 (0) 771 223 223
Växeln tfn +46 (0) 36 15 50 00
Fax +46 (0) 36 15 08 18

Gränskontrollstationer
Göteborg/Landvetters flygplats:
Tfn +46 (0) 70 230 10 44
Stockholm/Arlanda flygplats:
Tfn +46 (0) 8 597 852 10
Fax +46 (0) 8 597 852 11 

Hundregistret
 Centrala hundregistret, 826 84 Söderhamn 
www.jordbruksverket.se/hundregistret 
hundregistret@jordbruksverket.se
Tfn 0771-223 223
Fax 036-15 84 01 

Statens veterinärmedicinska anstalt
www.sva.se
Tfn 018-67 40 00

Svenska kennelklubben
www.skk.se
Tfn 08-795 30 00

Sveriges kattklubbars riksförbund
www.sverak.se
Tfn 033-10 15 65

Tullverket
www.tullverket.se
Tfn 0771-52 05 20 (vx)
Tfn utanför Sverige (international calls) +46 (0) 8 405 00 00

www.jordbruksverket.se/resameddjur
www.jordbruksverket.se/hundregistret
www.sva.se
www.skk.se
www.sverak.se
www.tullverket.se
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Utländska myndigheter och organisationer
Danska veterinärmyndigheten:
Födevarestyrelsen
www.fvst.dk
Tfn +45 72 27 69 00
Fax +45 72 27 65 01

Finska veterinärmyndigheten:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
www.evira.fi
Tfn +358 20 690 999
Fax +358 20 77 24 350

Norska veterinärmyndigheten:
Mattilsynet
www.mattilsynet.no
Tfn +47 23 21 68 00 
Fax +47 23 21 68 01

World organisation for animal health
www.oie.int

www.fvst.dk
www.evira.fi
www.mattilsynet.no
www.oie.int
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Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Tfn 0771-223 223 (kundtjänst), 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se
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