
Avdelningen för djurskydd och hälsa

Information, se baksidan!

Djurslag/produkt (endast ett djurslag eller en slags produkt per blankett)

Ansökan avser levande djur produkter (inkl. kläckägg, sperma och embryo)
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Ansökan avser

(OBS! Endast ett alternativ per ansökan)

Införsel/utförsel

Införsel av små sällskapsdjur (kaniner och burfåglar)

Djuret har innehafts av sökanden de senaste sex månaderna eller sedan födseln

Djuret har ej innehafts av sökanden de senaste sex månaderna eller sedan födseln

ANSÖKAN
- registrering/tillstånd för in- och utförsel av 
djur och animaliska produkter

utförselinförsel

Namn och adress (v g texta tydligt)

Telefon (även lands- och riktnummer)

Telefax (även lands- och riktnummer)

Sökande

Art och ras, svenskt och 

vetenskapligt namn/produktslag

ID-nummer/mikrochips/ 

PPN(produktionsplatsnr.)

Antal/

mängd Kön

Ålder

år        mån

återinförsel

Person-/organisations-/kundnummer

Mobiltelefon

Län

Avsändarland/mottagarland

Ursprungsland

Avsändarland/mottagarland

Ursprungsland

Avsändarland/mottagarland

Ursprungsland

Avsändarland/mottagarland

Ursprungsland

Avsändarland/mottagarland

Ursprungsland

1.

2.

3.

4.

5.

Beräknad införsel-/utförselort Beräknat införsel-/utförseldatum

Land E-post

Telefon

036-15 50 00

Postadress

JORDBRUKSVERKET
551 82  JÖNKÖPING

Besöksadress

Vallgatan 8 

Fax

036-19 05 46

Bankgiro

5693-2486
SWIFT: NDEASESS

InternetE-post

jordbruksverket@sjv.se
www.
jordbruksverket.se



Adress till plats för djurhållning om annan än hemadressen

Karantän/Isolering/Anläggning (i de fall karantänisering/isolering krävs)

Övriga upplysningar

Underskrift
Datum Sökandes underskrift 

Namnförtydligande (texta tydligt)

Ansvarig officiell veterinär (i de fall det krävs)

Ändamål

Artistbruk/cirkus

Försäljning

Slakt

Hund/Katt
avsedda för handel

Avel

Laboratoriebruk

Tekniskt bruk

Djurföremål (troféer,
skinn m m)

Offentlig förevisning
eller djurpark

Uppfödning för slakt

Vattenbruksdjur och 
produkter därav

Privat bruk

Utsättning

Ledarhund Annat (spec. nedan)

Denna ansökningsblankett avser införsel/utförsel enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande 
djur m m och förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m m.

OBS! För införsel/utförsel av hotade arter (CITES) används speciell ansökningsblankett.  
Ansökningsblanketten kan beställas hos Jordbruksverkets publikationsservice eller hämtas på vår hemsida 
<www.sjv.se>.

Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före beräknat införsel-/utförseltillfälle. 
Observera att handläggningstiden kan variera beroende på ärendets art.

Registrering/tillstånd för införsel är avgiftsbelagd och betalas i samband med ansökan (betalningsbe-
kräftelse ska bifogas med ansökan). Upplysningar om vilken avgift som gäller kan erhållas från 
Jordbruksverket, avdelningen för djurskydd och hälsa. 

Ansökan sänds till:       Jordbruksverket
                                    Avdelningen för djurskydd och hälsa
                                     SE-551 82  JÖNKÖPING
          SWEDEN
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