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Förslag till nya föreskrifter om införsel och hållande av 

djur från Ukraina 

 

Inledning 

Tullverket har granskat förslaget mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur de 

föreslagna ändringarna i förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet. 

Tullverkets svar 

Tullverket har förståelse för den situation som föreligger och att lättnader bör kunna ges för 

ukrainska flyktingar som medför sina sällskapsdjur. Samtidigt är det för myndigheten viktigt 

att ändå viss kontroll kan ske för att så långt som möjligt säkerställa att sällskapsdjuret inte 

uppvisar sjukdom, att den resande verkligen kommer från Ukraina och att inte lättnaderna 

kan utnyttjas av kriminella ligor. 

Ukraina är ett icke listat tredjeland vilket innebär att det är ett högriskland för rabiessmitta. 

Sverige, till skillnad från övriga EU-länder är rabiesfritt sedan 1800-talet. EU-kommissionens 

riktlinje om att det ska vara mer frikostigt att släppa in sällskapsdjur från Ukraina görs sig 

därmed inte gällande för Sverige på samma sätt som övriga EU-länder då rabies finns i 

dessa länder. Sverige har högt ställda krav vid införsel av sällskapsdjur för att landet ska 

fortsätta vara rabiesfritt, och då i synnerhet från länder som är högriskländer.  Mot den 

bakgrunden ställer sig Tullverket negativt till det förslag som nu presenteras. 

Genom de undantag som anges i 2 § i föreskriften, att den som ankommer från Ukraina 

med högst fem sällskapsdjur får föra in djuren utan att de krav som ställs i artikel 10 och 14 

i EU-förordning 576/2013, dvs. ID-märkning, vaccinering och veterinärintyg är uppfyllda, 

innebär förslaget en förhöjd risk för att smitta förs in i landet. 

I 3 § i föreskriften anges att den som för in ett sällskapsdjur ska se till att det finns veterinär 

på plats vid införseln. Tullverket anser att det är orimligt att begära att den som reser in i 

landet ska ordna så att en svensk veterinär finns på plats vid ankomsten.  

Om veterinär inte finns på plats så ska den resande enligt förslaget snarast, och senast inom 

30 dagar, uppsöka veterinär i Sverige för en veterinärbesiktning. Det finns dock inga 

garantier för att den resande med sällskapsdjuret verkligen ordnar ett veterinärbesök inom 

den utsatta tiden från ankomsten.  

Tullverket har inga möjligheter eller skyldigheter att kontrollera om skyldigheten till 

veterinärbesiktning fullgörs. Tullverket har heller inga befogenheter att begära att den 
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resande ska legitimera sig (undantaget den situation då Tullverket bistår Polismyndigheten i 

samband med utlänningskontroller1 efter begäran).  

Förslaget innebär alltså att alla sällskapsdjur som ankommer från Ukraina vare sig med eller 

utan nödvändig dokumentation ska släppas in i landet. Det går heller inte att säkert avgöra 

om sällskapsdjuret verkligen kommer från Ukraina. Kriminella ligor kan därmed utnyttja 

denna lättnad. Tullverket ifrågasätter också den skillnad som uppstår genom att den som 

ankommer med fler än fem sällskapsdjur, dvs. handelsdjur, ska ha alla nödvändiga 

dokument. 

Tullverket föreslår att Jordbruksverket ser över alternativa möjligheter som säkerställer att 

veterinär finns att tillgå antingen på ankomstplats eller via telefon, eller att sällskapsdjuret 

veterinärundersöks inom 30 dagar från ankomsten. Ett sådant sätt skulle kunna vara att 

Jordbruksverket inhämtar information från den resande om dess namn och destination för 

att på så sätt kunna övervaka att den resande fullgör sina skyldigheter efter ankomsten till 

Sverige. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har rättschefen Karin Erlingsson beslutat. Föredragande har varit sakkunnige 

Jonas Karlsson. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Cecilia Riddselius 

deltagit. 

TULLVERKET 

Karin Erlingsson 

 

Kopia till: 

Verksledningsstaben 

Kommunikationsavdelningen 

  

 

 

  

_____________________________________________________________ 

1 9 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716). 


