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Vattenlevande djur

• Kravet gäller även anläggningar med vattenlevande 
djur – jag kommer inte prata om det, läs på:

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-
appar/e-tjanster-och-databaser-djur/registrering-och-
godkannande-av-vattenbruksanlaggning
Annan e-tjänst, annan registrering

• Vattenlevandedjur - fisk, vattenlevande blötdjur och 
vattenlevande kräftdjur, i alla levnadsstadier inklusive 
ägg, mjölke och könsceller
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Landlevande djur

• fåglar, landlevande däggdjur, bin och humlor.

• Anläggningar med bin registreras i nuläget hos 
Länsstyrelsen. Kan ändras framöver.
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Andra djur

• djur av andra arter än de som omfattas av definitionen 
för landlevande eller vattenlevande djur

• krav på att registrera anläggning finns bara för 
salamandrar ur denna gruppen av djur

• tänk på undantaget kring sällskapsdjur

• samma register och e-tjänst som för landlevande djur
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Anläggning

• Plats där djur hålls eller avelsmaterial hanteras
• Platsen sitter ihop, högst 500 meter mellan olika delar 

av en och samma anläggning
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Vem ska registrera anläggning

• aktör: varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för 
djur eller produkter, även för en begränsad tidsperiod, 
med undantag av sällskapsdjurshållare och veterinärer.

• Aktörer som driver anläggningar för djurhållning med 
landlevande djur eller anläggningar för insamling, 
produktion, bearbetning eller lagring av avelsmaterial 
ska, för att deras anläggningar ska kunna registreras 
underrätta Jordbruksverket om varje sådan anläggning 
som de ansvarar för innan de inleder verksamheten.
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Hur gör man

• Bäst genom e-tjänsten
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-
appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-
och-avelsmaterial-samt-registrera-hastar
Finns även pappersblanketter

• Om du ska representera företag, organisationer, skolor 
eller annan person behöver dessa skicka in en fullmakt 
skickas in. 

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.1bb965d016
2d71b85cc43679/1633444260277/E16_2.pdf
Kryssa i registrera anläggning
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Annat att tänka på

• Hästar som ska befinna sig på anläggningen i 30 dagar 
eller mer ska också registreras på anläggningen genom 
samma e-tjänst

• Finns även pappersblankett
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Behöver inte registrera anläggning
1. Veterinärmottagningar och veterinärkliniker
2. Hushåll där sällskapsdjur hålls för personligt bruk och utan 

kommersiellt syfte

• OBS alla 4 krav ska uppfyllas för att slippa registrera

• Som sällskapsdjur kan i detta avseende räknas bara vissa 
djur

• Förflyttning av djur över gränsen (byta ägare, eller mer än 5 
dagar före och efter ägaren) är inte undantagna

• Läs mer på: E-tjänsten Registrera anläggning för djur och 
avelsmaterial samt registrera hästar
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