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Enheten för sällskapsdjur 
 

  

Införsel av hundar, katter eller illrar yngre än tre månader  
Du som vill köpa en hundvalp, kattunge eller illervalp utomlands eller ska flytta till Sverige med en valp/ 

kattunge/illervalp som du redan har köpt måste ansöka om tillstånd för att få ta in djuret. Jordbruksverket kan 

bevilja tillstånd att permanent föra in djur som är yngre än tre månader från länder där det inte finns rabies (se 

separat lista). Detta gäller bara djur som bara vistats hos uppfödaren utan kontakt med andra djur. Verket ger inte 

tillstånd för djur som vistats i djuraffärer eller hos olika s.k. hjälporganisationer, eller för djur som ska semestra i 

Sverige

 
VILLKOR  
 
Behandling och dokument  
Djuret måste vara ID-märkt med mikrochip (ISO-standard). Djuret behöver inte vara vaccinerat mot rabies.  

Om djuret kommer från EU ska det ha ett sällskapsdjurpass med sig där legitimerad veterinär fyllt i ID-nr. 

Kommer djuret från ett så kallat tredje land (dvs. ett land utanför EU) ska det istället ha veterinärintyg nr E9.163 

utfärdat av officiell veterinär. Intygsformuläret skickas med tillståndet, men du kan också beställa det på 

www.jordbruksverket.se. Djur som reser som fraktgods (se nedan) klassas som handelsdjur, och ska ha 

veterinärintyg nr E9.164. Dessutom måste du alltså ha Jordbruksverkets tillstånd – se nedan. Observera att vissa 

länder utanför EU har tagit fram pass likvärdiga EU-pass som kan användas istället för veterinärintygen. 

 

EXTRA VILLKOR FÖR HANDELSDJUR OCH DJUR I GRUPP 
 
Intyg och besiktning 
Djur som transporteras som fraktgods, det vill säga inte i kabinen eller som överviktsbagage och djur som ska 

säljas när de förts in i Sverige räknas som handelsdjur. Samma sak gäller om du för in fler än fem djur.  

Handelsdjur som reser inom EU ska ha intyg nr E9.162 som utfärdas av officiell veterinär. Handelsdjur från 

tredje land ska ha intyg nr E9.164 som utfärdas av officiell veterinär. Intygen kan beställas på 

www.jordbruksverket.se. Djur som reser i kabinen eller som överviktsgods behöver inte besiktigas före resan.  

Handelsdjur från tredje land måste också genomgå en avgiftsbelagd gränskontrollbesiktning vid ankomsten. Du 

måste själv förboka tid minst en arbetsdag i förväg genom att ringa eller faxa till Gränskontrollstationen Arlanda 

tel: 08-597 852 10, fax: 08-597 852 11, eller Gränskontrollstationen Landvetter, tel: 070-230 10 44. 

 
RESVÄG 
 
Djuret får resa till Sverige via valfri resväg. Om du planerar att transportera djuret genom ett/flera andra länder 

måste du själv kontrollera att de länderna tillåter att ett djur som inte är rabiesvaccinerat reser genom landet.  

Djur från EU får komma till valfri svensk tullplats. Djur från tredje land som ska resa direkt till Sverige måste 

dock resa in via Arlanda eller Landvetter. Du kan också boka resa via Kastrup och köra direkt till Sverige över 

Öresundsbron. Du ska i så fall föranmäla din ankomst till gränskontrollstationen på Kastrup senast 24 timmar 

före ankomsten genom att ringa 0045 32 46 00 99, eller faxa på 0045 32 45 19 91 eller skicka e-post till 

bipcph@fvst.dk. 

 
Anmälan till Tullen 
Införseln ska anmälas vid s. k Red Point, där tullen avgör hur omfattande kontroll man vill göra. Alla 

införselhandlingar (pass/veterinärintyg och Jordbruksverkets tillstånd) ska visas i original. Faxkopior godtas inte. 

 

http://www.jordbruksverket.se/
mailto:bipcph@fvst.dk
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ANSÖKAN 
Vem kan söka? 
Det är den som vill ta in ett djur som ska ansöka om tillstånd. Det gäller också om djuret köps via en förmedling. 

Endast en person kan stå på beslutet. Du måste vara minst 15 år för att ansöka.  

 

Vad kostar det? 
Avgiften för att ansöka är 900 kr, som du betalar in till Jordbruksverket på bankgiro 5693-2486, märk betalningen 

10504 eller "hundvalp/kattunge". Om ansökan ska återkallas av någon anledning ska detta göras av den som sökte, 

men avgiften återbetalas inte eftersom det är själva handläggningen av ärendet som kostar. 
 
Vad ska jag skicka in? 
Formulär för ansökningsblankett och uppfödarintyg (se nedan) kan beställas eller skrivas ut via 

www.jordbruksverket.se/resameddjur  Du kan ansöka om fem djur per ansökningsblankett.  

 
Du ska posta eller e-posta följande tre dokument:  

1) En ansökningsblankett där följande anges: 

 Importörens namn, personnummer, adress och underskrift.  

 Uppfödarens namn, adress inklusive land, telefonnummer. Eventuell epost-adress och hemside- 

  adress ska även anges.  

 Djurets art, ras, födelsedatum och ID-nummer (OBS! Ska vara microchipnr, ej 

registreringsnummer. Från och med den 3 juli 2011 ska ID-märkning göras med mikrochip.  

 

2) Ett underskrivet skriftligt intyg från djurets uppfödare på att djuret är fött hos uppfödaren och att det inte haft 

eller har kunnat ha någon kontakt med vilda djur. Djurets ID-nummer och födelsedatum måste anges för att intyget 

ska vara godkänt. Uppfödaren kan scanna in det påskrivna intyget och e-posta det till dig så du kan bifoga det till 

din ansökan. 

 

3) Kvitto på att du har betalat handläggningsavgiften. 

 

Vart skickar jag ansökan? 
Posta till:  

Jordbruksverket 

Enheten för sällskapsdjur 

SE-551 82 Jönköping  

 

eller faxa till 036-19 05 46 

 

eller e-posta till:  

jordbruksverket@jordbruksverket.se  
 

Hur lång tid tar det att få beslutet? 

Vi kan inte utfärda något beslut innan alla kompletteringarna inklusive ID-nr har kommit in. När vi har fått in alla 

uppgifter tar det cirka 15 dagar innan vi kan skicka beslutet. Du bör inte boka din resa förrän du har fått tillståndet. 

 

Med tanke på att de flesta valpar inte ID-märks förrän vid 7 veckors ålder bör du alltså räkna med att kunna ha ditt 

tillstånd klart då valpen är cirka 9½-10 veckor gammal. Eftersom kattungar vanligen inte får tas från sin mamma 

förrän de är 12 veckor dvs 84 dagar gamla har du bara 6 dagar på dig att föra in en kattunge. Planera därför väl! 
 

 
Registrering av hundar 
När du fört in en hund i Sverige måste du registrera dig och hunden i Centrala Hundregistret. Kontakta 

Jordbruksverket för mer information, tel nr 0771-223 223 eller e-post kundtjanst@jordbruksverket.se.  

 

http://www.jordbruksverket.se/resameddjur
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:kundtjanst@jordbruksverket.se
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Lista över rabiesfria länder enligt OIE  
Listan uppdateras så snart läget ändras i något land, och blev senast reviderad 2013-01-08 

 

OBS! Om rabies konstateras i något land och det uppkommer risk för spridning tas detta land bort från listan 

genast.  

 

Australien 

Belgien 

Cypern (grekcypriotiska delen) 

Danmark (inklusive Färöarna) 

Finland 

Frankrike 

Irland 

Island 

Japan 

Luxemburg 

Malta 

Nederländerna 

(Norge) - dispens krävs ej 

Nya Zeeland 

Portugal, inklusive öar 

Schweiz 

Spanien 

Storbritannien 

(Sverige) 

Tjeckien 

Tyskland 

Österrike 

 

 

FRÅGOR 
Har du frågor, kontakta Jordbruksverkets kundtjänst telefonnummer 0771-223 223 (telefontid 8.00-16.30) eller 

skicka e-post till kundtjanst@jordbruksverket.se.  Observera dock att inga förhandsbesked om beslut kan ges.

 

mailto:kundtjanst@jordbruksverket.se

