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   Kolmårdens Djurpark AB  
Smittbekämpningsenheten 618 92 KOLMÅRDEN    
Annki Kling  

  

      

 

Ansökan om införseltillstånd  
  

Jordbruksverkets beslut  

Jordbruksverket bifaller ansökan.   

Detta införseltillstånd är giltigt till och med den 21 december 2021 och gäller för införsel 

av en flasknosdelfin (Tursiops truncatus) med ID-nummer 958000000788026 från 

Frankrike till Sverige. Införseltillståndet är giltigt vid endast ett införseltillfälle.  

Införseltillståndet är förenat med följande villkor:  

   

1. Djuret ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär som 

förordnats av den behöriga myndigheten i Frankrike. Intyget ska vara utfärdat 

under de senaste 48 timmarna före lastningen. Av hälsointyget ska det framgå att 

djuret är friskt och klarar av transporten till destinationen.   

2. Djuret får inte vara eller misstänkas vara smittat av sjukdom eller uppvisa några 

tecken på smittsam sjukdom.  

3. Djuret får inte komma från områden som lyder under några restriktioner på grund 

av smittsam sjukdom hos aktuellt djurslag.   

4. Uppfödaren ska rutinmässigt hålla uppdaterad journal över antal djur, identitet, 

sjukdomsfall och i förekommande fall uppgift om behandlingen samt resultat av 

obduktioner av djur som dött i anläggningen.   

5. Djuret ska hållas isolerat från andra liknande djurarter och människor, förutom de 

som sköter djuret, i en månad efter ankomsten till Sverige.   

6. Om djuren visar tecken på smittsam sjukdom under isoleringen ska 

Jordbruksverket omedelbart informeras om detta.  

7. Om djuret dör oförklarligt under isoleringsperioden ska kroppen skickas till 

Statens veterinärmedicinska anstalt för utredning och Jordbruksverket ska 

omedelbart informeras om detta  

Jordbruksverket kan ändra eller återkalla detta beslut om sjukdomsläget bland djur i 

avsändarlandet eller i Sverige ändras.  
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Beskrivning av ärendet  

Ni har ansökt om införseltillstånd för en flasknosdelfin från Frankrike till Sverige.  

Art: Flasknosdelfin (Tursiops truncatus) Antal: 1 st.  

ID-nummer: 958000000788026 

Kön: Hane  

Ålder: 38 år. 

Avsändarland: Frankrike  

Ändamål: Avel  

  

Motivering  

Av 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur 

samt sperma, ägg och embryon från vissa djur framgår att införseltillstånd krävs för 

djurslag som inte omnämns i föreskrifterna. Djurslaget delfiner omnämns inte i 

föreskrifterna.   

  

 Det sökta införseltillståndet beviljas men ska förenas med villkor.  

  

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  

• varför du tycker att det ska ändras.  

Du ska adressera ditt överklagande till förvaltningsrätten men den ska skickas eller lämnas 

till:  

Jordbruksverket  

551 82 Jönköping  

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag 

som du tagit del av beslutet.  
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Övriga upplysningar  

Originalet av det här införseltillståndet samt veterinärintyg ska vid införseln uppvisas för 

tullmyndigheten på införselorten.  

Om epizootiläget eller andra skäl ger anledning därtill kan Jordbruksverket komma att 

ställa ytterligare krav eller återkalla tillståndet.   

Det är importören som ansvarar för att gällande införselbestämmelser följs. Om inte 

införselvillkoren är uppfyllda kan djuren avvisas, alternativt avlivas, vid gränsen.  

  

 

I detta ärende har stf enhetschefen Milan Mirosavljevic beslutat. Annki Kling har varit 

föredragande.   

  

  

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter  

Godkänd 2020-12-21 av Milan Mirosavljevic
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