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Angående veterinärers anmälan av misstänkt illegalt 
införda hundar 

Jordbruksverket har utrett frågan om veterinärers tystnadsplikt (privata 

veterinärer) och sekretess (statliga veterinärer) och om det finns någon juridisk 

öppning för att bryta tystnadsplikten/sekretessen för att anmäla misstanke om 

illegal införsel av hundar eller andra djur till Jordbruksverket.  

Du som veterinär har ingen skyldighet i lag eller förordning att anmäla misstanke 

om illegal införsel av djur. Du kan därför inte anmäla misstanke om illegal 

införsel till Jordbruksverket på grund av att du har tystnadsplikt eller sekretess. 

Däremot framgår det av 3 a § epizootilagen att en veterinär som har anledning att 

misstänka att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat skyndsamt ska anmäla 

detta till bl.a. Jordbruksverket. Så om man har en misstanke om rabies, även om 

den är svag, så bryts alltså tystnadsplikten/sekretessen och man ska anmäla detta.  

Frågan blir då när man har anledning att misstänka att ett fall av rabies har 

inträffat. Av förarbetena till epizootilagen framgår det att det krävs att det finns 

något konkret som tyder på att en epizooti är för handen. Därför bör inte alla djur 

som har tagits in i landet utan att uppfylla införselreglerna omfattas av 

anmälningsplikten, men omständigheter som till exempel att djuret kommer från 

ett land där rabies förekommer frekvent och att det saknar rabiesvaccination kan 

ha betydelse. Vi ser gärna att bransch och myndigheter gemensamt kan diskutera 

risk och hantering och komma fram till riktlinjer. 

Med anledning av detta vill vi informera om att Jordbruksverkets tidigare 

broschyr om att anmäla illegalt införda djur i delar är felaktig. Vi tillhandahåller 

inte denna broschyr sedan en tid tillbaka. 

En mycket viktig del av Jordbruksverkets uppdrag är att skydda Sverige mot 

allvarliga djursjukdomar, både för djur- och folkhälsans skull. Vi arbetar med 

information, myndighetssamverkan och hantering av djur vid gräns. När vi får 

del av uppgifter om illegalt införda djur i landet och det ligger inom vårt uppdrag 

så hanterar vi även det. Vi ser nu över ytterligare möjligheter att angripa 

problemet med illegalt införda djur som medför smittrisker. Sveriges veterinärer 

har en mycket viktig roll i detta arbete, och vi ser fram emot ett konstruktivt 

samarbete kring dessa frågor! 

 


