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Hemisolering av hund, katt och iller  
Jordbruksverket har muntligt eller skriftligt meddelat att du ska hemisolera ditt djur. Detta innebär att 
du ska hålla djuret/djuren i din bostad och att djuret/djuren inte får ha kontakt med andra djur eller 
människor under isoleringen, förutom du och din familj som sköter djuret. Du som djurägare ansvarar 
för att ditt djur inte orsakar skada eller sprider smitta i samhället. Därför är det viktigt att du noggrant 
håller djuret isolerat enligt Jordbruksverkets anvisningar.  
 

Villkor för hemisolering  
• Djuret/djuren får inte ha kontakt med andra djur eller människor utöver de som djuret redan var i 

kontakt med i Ukraina under isoleringstiden och får endast rastas i koppel/sele skilt från andra djur. 
Ditt/dina djur får inte rastas där risken är stor att man träffar på lösspringande hundar eller andra 
djur, i t.ex. en allmän park. Om det finns fler djur i hushållet gäller samma isoleringskrav för dem 
alla oavsett djurslag. 

• Djuret/djuren får inte ha kontakt med människor utanför din familj (dvs. de som djuret var i kontakt 
med redan i Ukraina) under isoleringstiden. Djuret/djuren får därför inte t.ex. tillfälligt tas med till 
ett arbete där andra kan komma i kontakt med det. Du får däremot ta emot besök i ditt hem men 
det aktuella djuret ska då hållas i ett annat rum, i bur eller avskiljas på annat sätt så att besökaren 
inte kan komma i kontakt med det.  

• Du får inte sälja, lämna över eller skänka bort djuret/djuren till annan person som ska ansvara för 
det under isoleringsperioden.  

• Du får inte föra till nya djur till adressen där djuret/djuren isoleras under isoleringsperioden. Du får 
inte heller ta emot andra djur på besök i ditt hem under isoleringsperioden.  

• Du får inte flytta djuret/djuren från den adress där isoleringen ska ske till en annan bostadsadress 
utan att först kontakta Jordbruksverket via mejl, petukraine@jordbruksverket.se 

• Om djuret/djuren visar tecken på sjukdom (rabies), biter någon eller dör under isoleringsperioden 
ska du omedelbart kontakta veterinär och berätta att ditt djur kommer från Ukraina och för tillfället 
sitter i hemisolering. 

• Under isoleringsperioden får du ta djuret till veterinär om det är sjukt eller skadat och behöver vård, 
eller om djuret behöver förebyggande behandling inklusive id-märkning, rabiesvaccination eller 
kontroll av djurets antikroppstiter. Meddela veterinären innan du åker in att ditt djur kommer från 
Ukraina och för tillfället sitter i hemisolering.  

• Vid nödvändig transport (t.ex. vid veterinärbesök) ska transporten i första hand ske i separat 
utrymme skilt från kontakter med andra djur eller människor, t.ex. i en godkänd djurtransport eller i 
ett kombiutrymme i bil. I andra hand, оm du måste välja annat transportmedel ska djuret hållas så 
skilt som möjligt från andra individer. Vid resa med allmänna kommunikationsmedel ska hundar 
vara försedda med munkorg eller förvaras i bur (mindre hundar). Katter ska förvaras i bur.  

• Villkoren för isoleringen kan omprövas om djuret visar tecken på sjukdom. 
• Om du av någon anledning låter avliva djuret/djuren under hemisoleringsperioden ska du 

skyndsamt kontakta Jordbruksverket via petukraine@jordbruksverket.se.  
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Vad händer om villkoren för hemisolering inte följs?  
Kontroll kan ske för att säkerställa att hemisoleringen följs. Om villkoren för hemisolering inte följs kan 
Jordbruksverket ompröva beslutet och istället besluta om isolering under officiell tillsyn (på en 
isoleringsanläggning) eller att djuret ska avlivas för att förebygga och bekämpa risken för spridning av 
rabies. Det är även straffbelagt med böter att bryta mot ett hemisoleringsbeslut, vilket framgår av 21 § 1 
st. 1 p. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. 

 

Övriga upplysningar 
Om djuret biter någon människa under isoleringsperioden så ska den som blivit biten (eller målsman till 
den som blivit biten) omedelbart kontakta sjukvården och då tydligt informera sjukvården om att djuret 
som bitit är ett djur som kommer från Ukraina och som inte uppfyller införselkraven med tanke på 
rabies och därför sitter i hemisolering.  

 
Mer information om införsel av djur från Ukraina 
Om du inte redan har fått ett skriftligt beslut om hemisolering så kommer vi även att skicka ett skriftligt 
beslut till dig. Du kan läsa mer om aktuella införselkrav för djur från Ukraina på Jordbruksverkets 
webbplats:  
Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina - Jordbruksverket.se  
Ukrainska: Ввезення собак, котів та інших тварин з України до Швеції - Jordbruksverket.se 
 
 
Information om rabiessmitta till människor  
Så här kan du bli smittad av ett infekterat djur 

• Du blir biten 
• Du blir nafsad eller slickad på huden där du har ett sår eller hudskada uppstår 
• Djurets saliv kommer i kontakt med dina slemhinnor – exempelvis ögon, mun och näsa. 

 
Vad ska du göra om du blir utsatt för möjlig smittrisk 

• Tvätta genast huden, såret eller ansiktet noga med tvål och vatten i minst 10 minuter. 
• Kontakta omgående vården. I första hand kontaktas närmaste akutmottagning eller 1177.se för 

vägledning till rätt sjukvårdsinrättning. Uppge att djuret kommer från Ukraina och är i 
hemisolering på grund av risk för rabiessmitta. Sjukvården bedömer då om du behöver 
behandling mot rabies eller inte. All vård vid risk för rabiessmitta är kostnadsfri. 

• OBS - detta gäller även dig som är vaccinerad (du kan behöva kompletterande behandling). 
 

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/krisberedskap/rysslands-invasion-av-ukraina/hundar-katter-och-andra-sallskapsdjur-fran-ukraina
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/krisberedskap/rysslands-invasion-av-ukraina/vvezenna-sobak-ta-insih-tvarin-z-ukraini-do-svecii
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