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Smittbekämpningsenheten 
 

  

   

   

Du vill ta in kläckägg av hägnade vilda fåglar för 
utsättning från ett EU land för att vidmakthålla 
viltstammen i Sverige 

  

Du behöver följande dokumentation att ha med dig vid införsel under 

förutsättning att du redan har tillstånd för utsättning från Naturvårdsverket: 

 

1. Bekräftelse om registrering för införsel från Jordbruksverket 

2. Hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär i det EU-land därifrån du tar 

kläckäggen 

 

1. Registrering 

För att du ska få föra in fjäderfä måste du vara registrerad för införsel hos 

Jordbruksverket. För att registrera dig gör du en anmälan till oss minst 7 

arbetsdagar före första beräknade införseltillfället. Länk till e-tjänsten för 

anmälan finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se . 

 

Registreringen gäller under två år från den dag du blir registrerad. Registreringen 

kostar 500 kronor. Närmare uppgifter om betalning framgår i e-tjänsten. 

 

2. Hälsointyg 

Kläckägg ska vid införseln åtföljas av ett hälsointyg. Hälsointyget finns i 

gemensam EU databas för handel - TRACES (Trade Control and Expert System) 

och fylls i av en officiell veterinär i avsändarlandet den dagen då djuren lastas. 

På det sättet registreras och kontrolleras din införsel. Det är djurägaren i 

avsändarlandet som ska ta kontakt med en officiell veterinär i god tid. 

Hälsointyget som skrivs ut av veterinären ska vara utfärdat på svenska och på ett 

i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark. Intyget gäller i fem 

dagar och ska i original åtfölja sändningen till destinationsorten. Du ska behålla 

hälsointyget under minst sex månader efter införsel för att, vid begäran, kunna 

visa det för en officiell veterinär. Hur hälsointyget för handel inom EU för din 

sändning av djur ser ut kan du se i bilaga IV rådets direktiv 2009/158/EG – mall 

1. 

http://www.jordbruksverket.se/
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Med hälsointyget bekräftar veterinären att djuren från flocken därifrån 

kläckägg kommer ifrån: 

1. – finns på en anläggning som är godkänd och tilldelad ett 

registreringsnummer av ansvarig myndighet i avsändarlandet, 

2. – att de har hållits på den anläggningen i mer än 6 veckor 

3. – har genomgått en hälsoundersökning av en officiell veterinär inom 72 

timmar före transport 

4. – har genomgått månatliga undersökningar av en officiell veterinär och den 

senaste undersökningen ska ha skett inom 31 dagar före avsändandet 

5. - har inga konstaterade för fjäderfä smittsam sjukdomar som skulle innebära 

vissa restriktioner på flocken 

6. - är friska vid tiden för avsändandet av kläckägg  

7. - finns i ett område där inga restriktioner gäller p.g.a. att en för fjäderfä 

smittsam sjukdom har konstaterats 

8. - är vaccinerade med en officiellt godkänt och kontrollerad vaccin, om de är 

vaccinerade mot vissa fjäderfäsjukdomar 

9. - uppfyller krav för Sverige gällande vaccination mot Newcastlesjuka och är 

antigen inte vaccinerade mot Newcastlesjuka eller har vaccinerats med ett 

inaktiverat vaccin eller har vaccinerats med ett levande vaccin minst 30 dagar 

före insamlingen av kläckägg. 

 

         Karantän 

Kläckägg av fjäderfä avsedda för utsättning ska inte sättas  i karantän i Sverige 

om djuren i flocken i avsändarlandet är serologisk provtagna (blodprov) med 

negativt resultat för följande sjukdomar: 

- Salmonella pullorum och Salmonella gallinarum 

- Tyrkey rhinotracheitis/swollen head syndrome TRT/SHS 

 

Provtagningen ska göras antigen i början av äggläggningssäsongen eller 14 dagar 

innan kläckäggen ska sändas. Den ska genomföras på en nivå som med en 

tillförlitlighet på 95 % säkerställer att infektion påvisas när prevalensen är minst 

5 %. Nya djur som sätts in ska vara provtagna på samma sätt innan de sätts in.  
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Krav på kläckägg i sändningen 

Kläckägg ska vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens anvisningar 

och vara märkta enligt bestämmelserna som gäller för kläckägg av fjäderfä. 

 

Anmäl införseln till tullen  

Kläckägg får bara föras in över tullstation. När kläckägg passerar gränsen ska du 

anmäla införseln till den aktuella tullstationen. 

 

 

Transport 

 

Kläckägg ska transporteras antingen i särskilda engångslådor eller i lådor som kan 

återanvändas om de före transporten har rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor  

1. får endast innehålla kläckägg av samma art, kategori och typ av fjäderfä som härrör från 

samma anläggning, samt  

2. ska vara märkta med uppgift om  

a. avsändarland och region,  

b. den fjäderfäart som äggen tillhör,  

c. antalet ägg, samt  

d. ursprungsanläggningens registreringsnummer.  

 

Lådor som innehåller kläckägg får vara sammanförda i lämpliga behållare för transport. 

Uppgifter om antalet lådor i varje behållare samt märkning enligt första stycket andra 

punkten ska återfinnas på dessa behållare. 

 

 

Övriga upplysningar 

Ansvaret för skaffande av relevant information och dokumentation ligger hos 

båda parterna i handel. Det är du som djurägare som har ansvaret att inte föra in 

en för fjäderfäsmittsam sjukdom  till Sverige.  

Det är varje djurägarens ansvar eller parter i handel att  väl känna till vilka krav 

och provtagningar som gäller vid handel med äggen.  

 

 

Gällande lagstiftning: 

Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:26) om införsel av fjäderfä och 

kläckägg 

 


