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Sammanställning av när man ska använda 
djurhälsointyg och egenförsäkran. 

Med förtecknade arter menas arter som är mottagliga eller smittbärande för 

sjukdomar som EU har reglerat. Dessa arter finns angivna i bilagan till förordning 

(EU) 2018/18821. Icke förtecknade arter är alltså arter som inte är angivna som 

mottagliga eller smittbärande. 

Smittbärande arter (vektorarter) ska endast ses som vektorer under vissa villkor. I 

bilaga I i förordning (EU) 2020/9902 framgår vilka villkor som måste vara 

uppfyllda för respektive sjukdom för att smittbärande arter som förtecknas i 

kolumn 4 i tabellen i bilagan till förordning (EU) 2018/1882 ska ses som vektorer 

vid förflyttningar. T ex ska det för de flesta sjukdomarna finnas mottagliga arter på 

samma anläggning eller så ska de i naturen ha exponerats för mottagliga arter. 

Djurhälsointyg vid förflyttning inom unionen 

Aktörer får bara flytta vattenbruksdjur som tillhör förtecknade art till en annan 

medlemsstat, zon eller en anläggningskrets som har sjukdomsfri status eller 

utrotningsprogram om de åtföljs av ett djurhälsointyg. Vidare får aktörer bara flytta 

vattenbruksdjur som tillhör förtecknade art från en restriktionszon som omfattas av 

sjukdomsbekämpningsåtgärder om de åtföljs av ett djurhälsointyg. (Dessutom 

krävs ett tillstånd.) Aktörer ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att 

djurhälsointyget åtföljer vattenbruksdjuren från ursprungsplatsen till den slutliga 

destinationen.3 Detta ska även tillämpas på andra vattenlevande djur än 

vattenbruksdjur avsedda för en vattenbruksanläggning eller för utsättning i naturen.  

Djurhälsointyg krävs även för vid förflyttning av icke förtecknade arter som är 

mottagliga eller smittbärare för sjukdomar som det mottagande landet har 

                                                      
1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 om tillämpningen av vissa 

bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade 

sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som 

utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar 

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 av den 28 april 2020 om komplettering 

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav och krav 

avseende utfärdande av intyg för förflyttningar av vattenlevande djur och produkter av 

animaliskt ursprung från vattenlevande djur inom unionen 

3 Art 208 i förordning (EU) 2016/429. 
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nationella åtgärder för. För Sveriges del gäller detta arter mottagliga för 

sjukdomarna BKD4, SVC5 eller IPN6. 

Om ursprungsmedlemsstatens behöriga myndighet konstaterar att det inte är 

möjligt att utfärda ett intyg på grund av hur de berörda vattenlevande djurens 

ursprungsplats är beskaffad får den godkänna förflyttningen utan djurhälsointyg 

förutsatt att den behöriga myndigheten på destinationen ger sitt samtycke. Vilda 

vattenlevande djur som tas upp eller fångas för att direkt användas som livsmedel 

behöver inte åtföljas av ett djurhälsointyg.7  

Egenförsäkran vid förflyttning inom unionen 

Aktörerna på ursprungsorten ska utfärda en egenförsäkran för förflyttning av 

vattenbruksdjur från ursprungsplatsen i en medlemsstat till destinationen i en annan 

medlemsstat och se till att denna försäkran åtföljer djuren, om de inte måste åtföljas 

av ett hälsointyg. 8 Alltså behöver aktörer utförda en egenförsäkran:  

 när de förflyttar vattenbruksdjur av icke förtecknade arter till annan 

medlemsstat som inte har nationella åtgärder för sjukdom som aktuell art 

är mottaglig eller smittbärande för, eller 

 när de förflyttar vattenbruksdjur av förtecknade arter till annan 

medlemsstat, som inte har sjukdomsfri status eller utrotningsprogram för 

sjukdomar som aktuell art är mottaglig eller smittbärande för. 

Djurhälsointyg, försäkran och annan dokumentation vid införsel 

till unionen 

Medlemsstater ska tillåta införsel till unionen av djur, avelsmaterial och produkter 

av animaliskt ursprung om de åtföljs av djurhälsointyg, försäkran och andra 

dokumentation som krävs.9 Medlemsstat ska tillåta att elektroniska djurhälsointyg 

som utfärdas, behandlas och överförs genom Traces ersätter de djurhälsointyg som 

ska åtfölja djuren, förutsatt att sådana elektroniska djurhälsointyg  

a) innehåller alla de uppgifter som avses i artikel 238.1 och bestämmelser som 

antagits enligt artikel 238.3 i förordning (EU) 2016/429.  

b) säkerställer spårbarheten av berörda sändningar av djur, avelsmaterial.10 

                                                      
4 Bakteriell njurinflammation 

5 Vårviremi hos karp 

6 Infektiös pankreasnekros 

7 Art 209 i förordning (EU) 2016/429. 

8 Art 218 i förordning (EU) 2016/429. 

9 Art 229.1d och 237.1 i förordning (EU) 2016/429. 

10 Art 237.3 i förordning (EU)  2016/429. 
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Medlemsstater får bara tillåta införsel om djurhälsointyget har kontrollerats och 

undertecknats av en officiell veterinär i ett tredjeland.11 

Detta innebär att alla sändningar av djur oavsett om de är förtecknade arter eller 

icke förtecknade arter ska åtföljas av ett djurhälsointyg vid införsel till unionen. 

När avsändandet av sändningar av vattenlevande djur till unionen omfattar 

transport med fartyg eller brunnbåt, även under bara en del av resan, får de 

sändningar av vattenlevande djur som transporteras i enlighet med artikel 167 

endast föras in till unionen om de vattenlevande djuren i sändningen åtföljs av en 

försäkran som har bifogats djurhälsointyget och undertecknats av fartygets 

befälhavare på dagen för fartygets ankomst till destinationshamnen.12 

Tabell: Krav på djurhälsointyg respektive egenförsäkran vid olika typer av 
förflyttningar 

Art Typ av flytt Flytt till Krav på 
intyg/försäkran 

Icke 
förtecknade 
arter  

Mellan EU-
länder 

 

Till land utan nationella åtgärder för 
sjukdom som aktuell art är mottaglig eller 

smittbärande för 

Egenförsäkran 

Icke 
förtecknade 
arter 

Mellan EU-
länder 

 

Till land med nationella åtgärder för 
sjukdom som aktuell art är mottaglig eller 

smittbärande för 

Djurhälsointyg 

Icke 
förtecknade 
arter 

Införsel till EU Till land med eller utan nationella åtgärder 
för sjukdom som aktuell art är mottaglig 

eller smittbärande för  

Djurhälsointyg 

Förtecknade 
arter 

 

Flytt inom EU 

 

Till land/zon med sjukdomsfri status eller 
utrotningsprogram som aktuell art är 

mottaglig eller smittbärande för 

Djurhälsointyg 

Förtecknade 
arter 

 

Flytt inom EU 

 

Flytt från restriktionszon som omfattas av 
sjukdomsbekämpningsåtgärder som aktuell 

art är mottaglig eller smittbärande för 

Djurhälsointyg 

Förtecknade 
arter 

 

Flytt inom EU 

 

Flytt till annan medlemsstat, som inte har 
sjukdomsfri status eller utrotningsprogram 
för sjukdomar som aktuell art är mottaglig 

eller smittbärande för 

Egenförsäkran 

Förtecknade 
arter 

Införsel till EU  Djurhälsointyg 

 

                                                      
11 Art 237.2 i förordning (EU)  2016/429. 

12 Art 168 i förordning (EU) 2020/692. 
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