TILL DJURÄGARE

Villkor för hund, katt och iller
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Jordbruksverket har muntligt meddelat beslut om att
hemisolera ditt djur. Detta innebär att du ska hålla djuret i
ditt hem och att djuret inte får ha kontakt med andra djur
eller människor under isoleringen, förutom ni som sköter
djuret. Du som djurägare ansvarar för att ditt djur inte
orsakar skada eller sprider smitta i samhället. Därför är det
viktigt att du noggrant håller djuret isolerat enligt
Jordbruksverkets anvisningar.
Villkor för hemisolering
• Djuret får inte komma i kontakt med andra djur under
isoleringen. Om du redan har fler djur hemma gäller
samma isoleringskrav för dessa djur, oavsett djurslag.
• Det är endast ni som bor i hushållet där djuret hålls isolerat
som får komma i kontakt med djuret. Du får till exempel
inte ta med ditt djur till jobbet där andra människor kan
komma i kontakt med det. Du får inte heller bjuda hem
personer som kommer i kontakt med djuret.
• Djuret får endast rastas i koppel eller sele, skilt från
andra djur. Du får inte rasta ditt djur där risken är stor att
du träffar på lösspringande hundar eller andra djur, till
exempel i en allmän park.
• Du får inte sälja, lämna över eller skänka bort djuret till
någon annan person som ska ansvara för det under
isoleringen. Djuret får inte heller flyttas från den adress
där isoleringen sker.
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• Du får inte skaffa nya djur till ditt hem under isoleringen.
• Om djuret/djuren visar tecken på sjukdom (rabies), biter
någon eller dör under isoleringsperioden ska du kontakta
Jordbruksverket direkt på telefonnummer 036-15 50 00.
• Du får endast besöka veterinär med djuret vid akut
sjukdomstillstånd. Kontakta Jordbruksverket i förväg.
• Villkoren för hemisoleringen kan omprövas om djuret
biter någon eller visar tecken på sjukdom.
• Om du väljer att avliva djuret istället för hemisolering ska
du kontakta Jordbruksverket direkt på telefonnummer
036-15 50 00.
Vad händer om villkoren för hemisolering inte följs?
Jordbruksverket kan göra kontroll för att säkerställa att
hemisoleringen följs. Om du inte följer villkoren för
isolering kan vi ompröva beslutet. Jordbruksverket kan även
åtalsanmäla dig.
Mer information
Vi kommer även att skicka ett skriftligt beslut till dig. Läs
mer om införselkraven på Jordbruksverkets webbplats:
www.jordbruksverket.se/inforselavhundarochkatter

