
1(3) 

 

 
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00 

www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 
 

 

 

 

  
INFORMATION 
 
 
2019-05-28 

 
 
 

 

Smittbekämpningsenheten 
 
 

  

   

   

Du vill ta in färre än 20 fjäderfä från ett EU-land till din 
hobbyverksamhet 

 

Denna information gäller införsel av färre än 20 fjäderfä från ett EU-land till din 

hobbyverksamhet. Det gäller följande fjäderfäarter: höns, kalkoner, pärlhöns, 

ankor, gäss, vaktlar, änder, fasaner och rapphöns.  

Du behöver ha nedanstående dokumentation med dig vid införsel: 

 

1. Bekräftelse från Jordbruksverket om registrering för införsel 

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

djuren 

 

1. Registrering 

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

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

arbetsdagar före första beräknade införseltillfälle, Länk till e-tjänsten för 

anmälan finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se  

Registrering gäller under två år från den dag du blir registrerad och kan användas 

för flera införseltillfällen om antalet djur är färre än 20.  

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

tjänsten. 

 

2. Hälsointyg 

Fjäderfän 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 officiellveterinär 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 
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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 

4. 

Med hälsointyget bekräftar veterinären att flocken där djuren kommer 

ifrån: 

1. har hållits i ett EU-land sedan kläckningen eller under minst tre månader, 

2. inte har några för fjäderfä smittsamma sjukdomar som skulle innebära vissa 

restriktioner på flocken, 

3. är frisk vid tiden för avsändandet av dina nyköpta djur,  

4. finns i ett område där inga restriktioner gäller på grund av att en för fjäderfä 

smittsam sjukdom har konstaterats, 

5. är vaccinerad med ett officiellt godkänt och kontrollerat vaccin, om den är 

vaccinerad mot vissa fjäderfäsjukdomar. 

Dessutom bekräftar veterinären att djuren som du ska ta in i Sverige: 

6. är negativa vid en serologisk undersökning avseende Salmonella pullorum 

och Salmonella gallinarum inom en månad före transport, 

7. inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka. 

 

Anmäl införseln till tullen  

Djuren får bara föras in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du 

anmäla införseln till den aktuella tullstationen. 

 

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 fjäderfä smittsam sjukdom till Sverige.  

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

och provtagningar som gäller vid handel med djuren.  

Tänk på att risken att föra in smittsam sjukdom minskar om du tar kläckägg 

istället för levande djur. 

Karantänskrav gäller inte vid införsel av färre än 20 fjäderfä. 

Denna information gäller även införsel från Andorra, Färöarna, Norge och 

Schweiz.  

 

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

kläckägg  

 


