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Beslut

Datum
2022-05-25

Djuravdelningen
Maria Cedersmyg

Diarienummer
6.2.17-10840/2022

Till den det berör

Undantag från skyldighet att utfärda
sällskapsdjurspass i samband med vaccination av
sällskapsdjur från Ukraina
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att skyldigheten för veterinärer att utfärda
sällskapsdjurspass i samband med vaccination mot rabies inte ska gälla i fråga om
sällskapsdjur från Ukraina som inte uppfyllt införselvillkoren vid ankomsten till
Sverige och som har vistats i Sverige i mindre än fyra månader. När det ukrainska
djuret varit i Sverige i mer än fyra månader får dock pass utfärdas.
Undantaget gäller till och med den 31 december 2022 eller tills Jordbruksverket
beslutar annat.

Beskrivning av ärendet
Den pågående invasionen av Ukraina har drivit människor på flykt. Det kommer
just nu många ukrainska flyktingar till Sverige som har sällskapsdjur med sig.
Jordbruksverket har beslutat att tillåta förflyttningar av sällskapsdjur utan
kommersiellt syfte till Sverige trots att djuren inte uppfyller införselkraven.
Undantaget gäller de sällskapsdjur som reser tillsammans med sin ägare från det
krigsdrabbade Ukraina, se dnr 6.6.18-05507/2022. Flera av djuren har oklar
rabiesstatus och kan betraktas utgöra en potentiell rabiesrisk.
Många av dessa djur vaccineras mot rabies i Sverige i samband med att de
kontrolleras av veterinär. Om djuret inte har ett pass är den vaccinerande
veterinären i normalfallet skyldig att utfärda ett sällskapsdjurspass och notera
uppgifterna om vaccination i detta.

Motivering
Förflyttning mellan medlemsstater av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
förutsätter enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
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576/20131 att djuret åtföljs av en identifikationshandling som har formen av ett
pass.
Enligt 4 kap. 6 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och
sjukvård ska vaccination av hund, katt och iller mot rabies omedelbart noteras i
djurets pass. Om djuret inte har ett pass ska den vaccinerande veterinären utfärda
ett sällskapsdjurspass i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur och notera uppgifterna om
vaccination i detta. Enligt 8 kap. 2 § i samma föreskrifter kan Jordbruksverket, om
det finns särskilda skäl, besluta om undantag från bestämmelserna i föreskrifterna.
Jordbruksverket ser att skyldigheten att utfärda pass vid vaccination mot rabies kan
medföra att pass utfärdas för sällskapsdjur som förts till Sverige från det
krigsdrabbade Ukraina trots att djuret utgör en potentiell rabiesrisk. Detta kan i sin
tur medföra att dessa ukrainska djur misstas för djur med EU-bakgrund, och därför
inte hanteras på ett smittskyddsmässigt säkert sätt av ägare, veterinärer,
tulltjänstemän med flera. Mot denna bakgrund anser Jordbruksverket att det finns
särskilda skäl att besluta om undantag från skyldigheten för den vaccinerande
veterinären att utfärda sällskapsdjurspass. Undantaget gäller för sällskapsdjur som
förts till Sverige från Ukraina.

Övriga upplysningar
•

•

Bestämmelser om skyldighet för djurhälsopersonal att utfärda intyg om
vaccination finns i 6 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom
djurens hälso- och sjukvård.
Jordbruksverket har fastställt en särskild blankett för intygande av
vaccination mot rabies av sällskapsdjur från Ukraina, se blankett nr SJV
E9.263. Blanketten finns tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida.

Hur du överklagar
Du kan överklaga detta beslut till förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet
ska vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva
•
•

vilket beslut du överklagar,
hur du vill att beslutet ska ändras, och

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om
förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG)
nr 998/2003
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varför du tycker att det ska ändras.

Du ska skriva till förvaltningsrätten, men skicka eller lämna överklagandet till:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se.
Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från
den dag som du tagit del av beslutet. För offentlig part ska överklagandet ha
kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag då beslutet fattades.
I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. Maria Cedersmyg
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen
Amanda Kåhlin deltagit.

Annett Kjellberg

Maria Cedersmyg

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till
Distriktsveterinärerna
Veterinärförbundet
Länsstyrelsernas 28-nätverk
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