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Pass för sällskapsdjur, anvisningar för ifyllningen
Pass för sällskapsdjur krävs för hundar, katter och illrar vid alla transporter mellan EUländer (inkluderar såväl kommersiella transporter som sällskapsdjur som reser tillsammans
med sin ägare). Pass får inte beviljas andra djur. Avsikten med passet är att visa att djuret
går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter
mellan medlemsstaterna. Vid export till ett land utanför EU kan passet användas om det
land dit djuret ska exporteras godkänner passet som importintyg. När djuret återvänder till
EU:s territorium kan man då med hjälp av passet påvisa att djuret uppfyller importkraven.
Passet för sällskapsdjur är ett häfte med blå pärmar och EU-flaggan på frampärmen.
Förlagan till passet för sällskapsdjur är enhetlig i hela EU, men de olika EU-ländernas pass
kan skilja sig något från varandra när det gäller sidantal eller exempelvis rutornas storlek
och form. Uppgifterna i alla länders pass ska vara på det eller de officiella språken i den
medlemsstat som utfärdar passet samt på engelska. För sådana länder där man tillämpar
samma bestämmelser och förfarande som i medlemsländerna har det utformats en lite
annorlunda förlaga, särskilt vad gäller pärmen. Länder som får använda detta pass är
Andorra, Schweiz, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San
Marino och Vatikanstaten.
Förlagan och kompletterande krav för det passet fastställs i Kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 577/2013. Det nya passet har tagits i bruk 29.12.2014.
Pass av gammal form, det vill säga pass som beviljats före 29.12.2014, är i kraft under
djurets livstid.
Beviljande av pass för sällskapsdjur
I Finland sköts utdelningen av pass för sällskapsdjur via veterinärerna. Alla veterinärer som
har rätt att utöva veterinäryrket i Finland får bevilja pass försällskapsdjur och göra
anteckningar i passen. Rättigheterna att bevilja ett pass kan i sista hand tas bort av en
veterinär som bryter mot reglerna för utfärdande av pass.
Passet för sällskapsdjur skaffas i det EU-land där djuret vistas vid tidpunkten för
anskaffningen av passet. Ett finländskt pass för sällskapsdjur kan utfärdas också till ett
sällskapsdjur som är varaktigt bosatt i ett annat EU-land och bara vistas tillfälligt i Finland.
Likaså kan man vid behov också skaffa ett annat EU-lands pass för ett finländskt
sällskapsdjur. Man kan också utfärda ett pass för ett djur som kommit till Finland från ett
land utanför EU.
När pass för sällskapsdjur skrivs ut måste man i synnerhet beakta att:

En veterinär får utfärda ett pass för sällskapsdjur endast åt ett djur som
är identitetsmärkt och som har gällande vaccination mot rabies.

Veterinären får inte skriva ut ett pass för sällskapsdjur utan att ha sett djuret, eftersom
djurets identitetsmärkning måste kontrolleras i samband med att passet beviljas. I varje
överlåtet pass måste avsnitten I-V vara ifyllda. De andra avsnitten fylls i om det behövs.
TOMMA PASS FÖR SÄLLSKAPSDJUR FÅR INTE SÄLJAS TILL KUNDER ELLER SKICKAS TILL
ETT ANNAT LAND.
Om djuret är under 12 veckor och det ska omedelbart (innan det fyller 12 veckor) förflyttas
till ett annat EU-land kan man undantagsvist utfärda passet utan vaccination mot rabies.
Förflyttningen av djuret bör säkras genom att fråga efter båt- eller flygbiljetter av ägaren.
Djuret ska vara identitetsmärkt och det ska uppfylla alla villkor för utförsel av ovaccinerade
unga djur (villkoren ställs i artikel 7 i sällskapsdjursförordningen). Ägaren bör vara
medveten om att alla länder nödvändigtvis inte tillåter införsel av ovaccinerade unga djur.
I passet för sällskapsdjur kan också föras in uppgifter som inte är ett krav för att man ska få
röra sig inom EU:s territorium eller föra ett djur tillbaka till ett EU-land från ett land utanför
EU, men som kan krävas vid export till vissa länder utanför EU (t.ex. övriga vaccinationer,
klinisk undersökning, bestyrkande).
Beviljande av ett pass för sällskapsdjur till ett djur, vars ägare bor utanför EU
Med stöd av förordningen om sällskapsdjur kan inte ställas några krav på ägarnas
nationalitet eller stadigvarande hemort. Ett pass för sällskapsdjur kan i Finland också
beviljas ett sällskapsdjur/en ägare, som bor utanför EU oberoende av ägarens nationalitet.
Beviljandet av passet förutsätter att sällskapsdjuret identifieringsmärkts på påkallat sätt
och att djuret har ett sådant giltigt intyg för införsel från tredje länder, som EUlagstiftningen förutsätter (förordning 577/2013, bilaga IV), enligt vilket sällskapsdjuret
uppfyller införselkraven som EU uppställt. Ett EU-pass kan inte beviljas ett sällskapsdjur
som olagligt införts till Finland från länder utanför EU.
Sällskapsdjur som kommer från länder utanför EU (särskilt Ryssland) och som ofta besöker
Finland medför en rabiesrisk som man bör kunna minimera. Ett sällskapsdjur som ägs av en
medborgare i ett land utanför EU beviljas ett EU-pass för sällskapsdjur, i vilket
rabiesvaccineringar får antecknas endast av en veterinär inom EU-området. Det är tryggast
att dessa sällskapsdjur får sina vaccineringar i Finland.
En finländsk veterinär kan flytta en utanför EU given rabiesvaccination från
tredjelandsinförselintyget till EU-passet enbart om veterinären är säker på att veterinären
som beviljat tredjelandsintyget är legitimerad och behörig och att
rabiesvaccinationen/vaccinet uppfyller kraven i bilaga III till EU-förordning 576/2013.
Djurets ägare ska då utöver importdokumenten skaffa veterinären officiella bevis på att
veterinären som gett vaccinationen är legitimerad och behörig och att vaccinet uppfyller
kraven. Veterinären ska ta kopior av alla bevis i sin egen bokföring. I annat fall ska djuret
vaccineras på nytt i Finland.
Bokföring
Varje pass för sällskapsdjur har ett individuellt nummer. Veterinären ska föra bok över de
pass för sällskapsdjur som han eller hon har utfärdat. Veterinärerna bör förvara uppgifter
om passets nummer, elektroniskt chip samt djuret och ägaren i minst tre år.
Med tanke på spårbarheten är det nödvändigt att ifall en veterinärstation stängs eller dess
verksamhet slutar bokför man de tomma passen med de slutliga lösningarna.

Veterinärstationen kan bokföra de osålda passen i bokföringen som gäller passen som
förlust och kassera passen. De kasserade passens nummer ska meddelas Fennovet. Man
kan förstöra passen genom att klippa dem i delar, göra hål i dem eller sätta dem i en
hackelsemaskin.
Att fylla i passet för sällskapsdjur
I början av passet finns nya sidor med anvisningar om ifyllande av passet. Uppgifterna i
passet för sällskapsdjur fylls också i på engelska.
I. ÄGARE
Uppgifterna om högst tre ägare kan antecknas i passet. Om djuret byter ägare kan
uppgifterna om den nya ägaren skrivas in i följande punkt och inget nytt pass behövs för
djuret. Uppgifterna kan även den nya ägaren anteckna i passet. Ägarens underskrift måste
finnas i passet. Med ägaren menas en fysisk person. Om djuret egentligen ägs av en
organisation, till exempel tullen eller polisen, skall man anteckna i passet djurets
innehavares/handledares uppgifter. Sällskapsdjursförordningen tar inte ställning till det om
en veterinär kan utfärda ett sällskapsdjurspass för sitt eget sällskapsdjur. Praxis kan variera
i olika EU-medlemsländer beroende på hurudana allmänna regler landet har för intyg som
veterinären skriver ut. I Finland är det inte förbjudet att veterinären utfärdar ett
sällskapsdjurspass för sitt eget sällskapsdjur eller att veterinären fyller i uppgifter om
vaccineringar eller medicineringar i passet. I en del EU-länder är det möjligt att man
ifrågasätter pass som veterinären utfärdat åt sitt eget djur.
II. BESKRIVNING AV DJURET
Uppge djurets namn, art, ras, kön, födelsedatum, pälsens färg och eventuella
framträdande eller märkbara kännetecken eller egenskaper. Om djurets ägare så önskar
kan han eller hon lägga in ett foto av djuret på sidan.
III. IDENTITETSMÄRKNING AV DJURET
Veterinären ska alltid avläsa djurets elektroniska chip innan pass beviljas och då nya
uppgifter förs in i passet. I passet finns både datum för märkning med och avläsning av det
elektroniska chipet och istället för elektroniskt chip används ordet transponder. Utöver
mikrochipsets nummer uppges mikrochipsets placering. Enbart mikrochipsmärkning
godkänns som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om
tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart
läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011.
Utöver tatueringens nummer uppges tatueringens placering och datum för avläsning av
tatueringen. Man måste alltid kontrollera djurets identitetsmärkning på djuret innan
numret skrivs in i passet.
Identitetsuppgifterna ska kontrolleras både i passet och på djuret varje gång nya
anteckningar görs i passet för sällskapsdjur. Om mikrochipset inte uppfyller ISO-standarden
måste djurets ägare eller innehavare ordna med en avläsare för kontroll av chipet.
Om datumet för märkning av djuret är okänt ska man i punkten skriva datum för
avläsningen av identitetsmärkningen. Endast vaccinationer och medicineringar som utförts
efter detta datum får antecknas i passet.

Till passet har fogats nya säkerhetsdetaljer för att hindra missbruk av passet. Efter det att
uppgifterna om märkning av djuret har förts in (del III) i passet ska sidan förseglas med
hjälp av en transparent självhäftande film. Den självhäftande film som behövs finns med i
passet.
IV. UTFÄRDANDE AV PASSET
Denna del får endast fyllas i av en veterinär och där ska finnas uppgifter om veterinären,
datum för utfärdandet och till sist veterinärens underskrift och stämpel. En veterinär får
utfärda och ge passet först då delarna I-IV med uppgifter om ägaren, beskrivning av djuret,
märkning av djuret och utfärdande fyllts i. Del V som gäller rabiesvaccinationen ska därtill
vara ifyllt om det inte är frågan om undantagsförfarandet som gäller en under 12 veckor
gammal ovaccinerad hund-/illervalp eller kattunge (se ovan punkt ”Beviljande av pass för
sällskapsdjur”).
V. VACCINATION MOT RABIES
Uppge vaccinets namn, tillverkare och partinummer, datum för vaccinationen och från och
med vilket datum och till och med vilket datum vaccinet är giltigt. Veterinären uppger sina
kontaktuppgifter, åtminstone namn, adress och telefonnummer samt verifierar
uppgifterna med sin underskrift. Det är inte obligatoriskt att använda stämpel, men det är
tillåtet förutsatt att de uppgifter som krävs är tydligt läsbara. Om uppgifterna på sidorna i
passet utgörs av ett klistermärke ska det förseglas med hjälp av en transparent
självhäftande film i de fall då klistermärket inte förstörs av sig själv när det avlägsnas. Den
självhäftande film som behövs finns med i passet. En godkänd veterinär är i Finland en
veterinär som har rätt att utöva veterinäryrket i Finland.
Även om djuret har vaccinerats mot rabies flera gånger behöver endast den gällande
rabiesvaccinationen föras in i passet för sällskapsdjur då passet utfärdas. En notering om
vaccination mot rabies kan göras på basis av ett annat vaccinationsintyg om vaccinationen
mot rabies alltjämt är i kraft, djuret är identitetsmärkt vid tidpunkten för vaccinationen och
alla uppgifter som krävs i passet för sällskapsdjur framgår av vaccinationsintyget.
Om ett serologiskt test av djuret har gjorts och testet fortfarande är i kraft (dvs.
vaccinationen mot rabies har förnyats med regelbundna intervaller efter testet), antecknas
antingen endast den senaste vaccinationen före testet och den gällande vaccinationen,
eller därtill också de andra vaccinationerna mellan dem. Om alla ovan nämnda
vaccinationer inte har förts in i passet måste djuret vid tidpunkten för export eller import
åtföljas av vaccinationsintyg över dessa vaccinationer. (Överföring av anteckningar på
basen av ett intyg för införsel från tredje länder se ovan punkt ”Beviljande av ett pass för
sällskapsdjur till ett djur, vars ägare bor utanför EU”.)
I passet för sällskapsdjur får man endast anteckna de vaccinationer som getts efter det att
djuret har blivit identitetsmärkt. Också i samband med förnyade vaccinationer måste
djurets identitetsmärkning kontrolleras innan märkningen förs in i passet.
Giltighetstid för vaccinationen
Datumet för början av giltighetstiden beräknas vara 21 dygn efter datumet för
administreringen. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds
giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst

21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den
första vaccinationen. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn
om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla. Den sista
giltighetstiden för en vaccination mot rabies måste antecknas i passet för sällskapsdjur.
Den sista giltighetsdagen bestäms i enlighet med de rekommendationer som vaccinets
tillverkare har meddelat. I praktiken måste det i Finland godkända preparatsammandraget
följas vid vaccinationen. Uppgifterna i preparatsammandraget ingår i boken Suomen
eläinlääkkeet. De rabiesvaccin som för tillfället används i Finland är beroende på vaccinet i
kraft två eller tre år om vaccinet har getts åt ett djur som är äldre än ett år.
VI. SEROLOGISKT TEST OCH YTTERLIGARE TEST
Uppge det datum då blodprovet för testet har tagits. Noteringen görs först då
laboratoriesvaret har kommit. Om det gäller ett tidigare utfört test måste veterinären
säkerställa att vaccinationen mot rabies har förnyats efter det serologiska testet så som
anges i bestämmelserna, innan en notering i passet kan göras. Ett ytterligare test utförs vid
behov om vaccinationen inte har förnyats med fastslagna intervaller efter det serologiska
testet.
Testet ska ha utförts vid ett laboratorium som EU har godkänt. En förteckning över
godkända laboratorier finns under adress:
https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serologylaboratories_en
VII. BEHANDLING MOT ECHINOCOCCUS
Kravet av läkemedelsbehandling mot echinococcos gäller endast hundar. Katter och illrar
behöver inte behandlas.
Uppge läkemedlets namn och tillverkare samt datumet jämte klockslag för medicineringen.
Om medicineringen ges åt hunden dagen före ankomsten till Finland, är uppgiften om
klockslaget väsentligt. Om uppgifterna på sidorna i passet utgörs av ett klistermärke ska
det förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film i de fall då klistermärket inte
förstörs av sig själv när det avlägsnas. Den självhäftande film som behövs finns med i
passet. Djurets identitetsmärkning ska kontrolleras innan läkemedlet ges. Uppgifterna
verifieras med veterinärens underskrift och stämpel.
Också valpar under tre månader och bl.a. hundar som kommer till Finland från Sverige skall
behandlas innan de kommer till landet. Någon behandling mot echinococcos krävs inte, då
hunden kommer direkt till Finland från Norge, Irland eller Malta. Någon behandling krävs
inte heller, om hunden utförs direkt från Finland till Irland, Malta eller Norge.
Medicineringen skall ges 1-5 dygn före ankomsten till landet. Den kan inte ges vid gränsen
just innan djuret överskrider gränsen. Veterinären i landet utanför Finland antecknar
läkemedlet som getts i djurets pass.
Alternativt kan för hundar användas 28 dygnsregeln vid införsel från EU-länder, Norge eller
Schweiz. Sällskapsdjuret skall före resan behandlas minst två gånger med högst 28 dygns
intervall i EU-länder eller med sådana jämförbara länder och därefter upprepas
behandlingen regelbundet med högst 28 dygns intervall så länge som resandet fram och
tillbaka tar. Därför att det inte finns minimitid av mellanrum för medicineringen,

rekommenderar Livsmedelsverket att mellanrummet för tid skulle vara så långt som
möjligt. Den sista medicineringen skall ges i Finland. Om det hålls ett längre avbrott i
behandlingarna, måste behandlingsprogrammet börjas om från början. Om en hund
utnyttjar 28 dygnsregeln, antecknas ett omnämnande om detta i punkten behandling mot
echinococcos i djurets pass. Omnämnandet antecknas på finska eller svenska och på
engelska. Exempel på de meningar som ska antecknas i passet:
•
•
•

Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28
vrk:n välein (asetus 2018/772)
Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur
med högst 28 dagars mellanrum (förordning 2018/772)
Regular treatment within EU or in a country using pet passport at maximum 28 d
intervals (regulation 2018/772)

Under meningarna antecknas det använda preparatet och tillverkaren. Veterinärens
underskrift och datum för läkemedelsbehandlingen antecknas på sedvanliga ställen. I
fortsättningen fogas till passet endast datum för läkemedelsbehandlingen, stämpel och
underskrift. Om sidorna i passet blir fulla, beviljas hunden ett nytt pass. Det lönar sig att ha
med både det nya och det gamla passet på resorna.
Veterinärerna ombeds anmäla hur många hundar som omfattas av 28 dygnsregeln i
samband med månadsanmälan.
VIII. ÖVRIGA BEHANDLINGAR MOT PARASITER
Inga övriga behandlingar mot parasiter krävs när man rör sig i EU-länder eller importerar
ett djur från ett land utanför EU till EU:s territorium. I passet kan man endast anteckna
behandlingar mot parasiter som getts efter det att djuret har blivit identitetsmärkt. Det
lönar sig ändå att föra in också övriga behandlingar mot parasiter i passet för
sällskapsdjur, för då framgår djurets samtliga behandlingar mot parasiter av ett enda
dokument.
IX. ÖVRIGA VACCINATIONER
Inga övriga vaccinationer krävs när man rör sig i EU-länder eller importerar ett djur från ett
land utanför EU till EU:s territorium. I passet kan man endast anteckna vaccinationer som
getts efter det att djuret har blivit identitetsmärkt. Det lönar sig ändå att föra in också
övriga vaccinationer i passet för sällskapsdjur, för då framgår djurets samtliga
vaccinationer av ett enda dokument.
X. KLINISK UNDERSÖKNING
Det krävs ingen klinisk undersökning av sällskapsdjur som färdas inom EU tillsammans med
sin ägareeller som tillsammans med ägaren förs in tillbaka till EU:s territorium från ett land
utanför EU. En klinisk undersökning krävs däremot vid kommersiella transporter mellan
EU-länder. Undersökningen ska utföras högst 48 timmar innan djuret skickas iväg.
Veterinären uppger sina kontaktuppgifter, åtminstone namn, adress och telefonnummer
samt verifierar uppgifterna med sin underskrift. Det är inte obligatoriskt att använda
stämpel, men det är tillåtet förutsatt att de uppgifter som krävs är tydligt läsbara. Också
vissa länder utanför EU kan kräva en klinisk undersökning före exporten.

XI. BESTYRKANDE
Punkten fylls inte i om man reser tillsammans med djuret inom EU. Inget bestyrkande
krävs heller när ett djur förs in tillbaka till EU:s territorium från ett land utanför EU.
Punkten fylls i endast om djuret förs till ett sådant land utanför EU som kräver ett bestyrkt
intyg och som godkänner passet för sällskapsdjur som importintyg. Punkten fylls i enligt de
krav som bestämmelseorten ställer. Det bestyrkande organet kan vara till exempel
länsveterinären.
XII. ÖVRIGT
Plats för andra eventuella anteckningar.
Veterinärens underskrift och stämpel
I delarna V och X fyller veterinären i sina kontaktuppgifter, åtminstone namn, adress och
telefonnummer samt verifierar uppgifterna med sin underskrift. Det är inte obligatoriskt
att använda stämpel i dessa punkter, men det är tillåtet förutsatt att de uppgifter som
krävs är tydligt läsbara. I de andra delarna får veterinären använda stämpel utöver sin
underskrift. Man måste lägga märke till att ifall veterinären fyller i delarna VIII och IX
måste uppgifterna verifieras med både underskrift och stämpel.
Om en del blir full
Om en del av passet blir full, till exempel läkemedelsbehandlingarna mot echinococcos, ska
man utfärda ett nytt pass för djuret. Ägaren måste vid behov resa med två pass, speciellt
då när det serologiska testet har antecknats i det föregående passet och det är svårt att
överföra hela vaccinationsprogrammet efter testet. I pass i enlighet med den gamla
modellen utfärdade före den 29.12.2014 kan man fortsätta anteckningar i övriga-delen,
bara det finns ett meddelande om detta i till exempel delen för läkemedelsbehandlingar
mot echinococcos.
Korrigeringar, överföringar och borttagning av ett pass som utfärdats bristfälligt
Om anteckningar i passet måste korrigeras på grund av skrivfel drar man ett streck över
den oriktiga texten och skriver den korrekta uppgiften ovanför eller efter texten.
Veterinären verifierar korrigeringen med sin underskrift och stämpel. Om felet gäller
datum för vaccinationen, det sista giltighetsdatumet för vaccinationen eller datum för
medicineringen, bör hela punkten streckas över varefter man fyller i uppgiften på nytt i
följande ruta.
Om man måste överföra en anteckning, till exempel en anteckning om
rabiesvaccinationen, på en annan veterinärs vägnar ska man göra detta enbart om man är
fullständigt säker på anteckningens riktighet. Man bör kontrollera detta genom att
kontakta veterinären som gjort åtgärden.
Om en veterinär får se ett pass som helt klart är förfalskat eller i vilket man fyllt i fel
anteckningar gällande bland annat djurets identitetsmärkning eller given
rabiesvaccination, bör veterinären informera djurets ägare om bristerna i passet och
försöka ta reda på hur passet skaffats. Veterinären ska själv avgöra om det är möjligt att
korrigera bristerna till exempel genom att ge en ny rabiesvaccination och göra en ny

anteckning om detta i passet. När man bedömer bristerna lönar det sig att speciellt
uppmärksamma de sista anteckningarna i passet och även de anteckningar som
fortfarande är i kraft. Det avgörande är om djuret uppfyller de villkor som krävs för
förflyttningen och om passet fortfarande fungerar som ett pålitligt resedokument.
Bristerna i passet går inte att korrigera om djurets elektroniska chip som antecknats i
passet eller andra identitetsmärkningar inte stämmer med djurets identitetsmärkningar.
Veterinären kan även vid dessa fall ta bort passet bara med ägarens/innehavarens
samtycke. Det lönar sig för veterinären att meddela kunden att det kan innebära problem
för kunden om djuret reser med ett pass som är förfalskat eller bristfälligt utfärdat. En
noggrant verksam djurägare är då troligen villig att ersätta det gamla passet med ett nytt
pass. Det är alltid bra att ta kopior på förfalskade pass.
Man bör alltid anmäla tjänsteveterinären då det är frågan om djur som förts in i landet
utan att uppfylla införselkraven. Vid fall av illegalt införda djur är det tjänsteveterinären
som ger anvisningar om man bör utfärda ett nytt pass åt djuret.
En veterinär utanför EU och anteckningar i passet för sällskapsdjur
En veterinär utanför EU får inte bevilja ett pass för sällskapsdjur. Endast en inom EUområdet legitimerad veterinär får fylla i delarna I-VI och del X. En veterinär utanför EU får
bara fylla i anteckningarna om behandlingarna mot echinococcos i del VII. En veterinär
utanför EU får också fylla i uppgifterna om övriga parasitbehandlingar i del VIII eller övriga
vaccinationer i del IX.
Om passet blir gammalt utanför EU, det vill säga rabiesvaccinationens giltighetstid har gått
ut, ska man skaffa lokala hälsointyg av nya vaccinationer och behandlingar. I sådana fall ska
djuret ha ett hälsointyg av EU-modellen som den bemyndigade lokala tjänsteveterinären
utfärdat.
Beställning av pass för sällskapsdjur
Veterinärerna kan beställa pass för sällskapsdjur från Fennovet.
Kontaktuppgifter:
Beställningar från Fennovet kan göras via webbutiken (www.fennovet.fi/).
Ytterligare information
Beställning av pass för sällskapsdjur: Fennovet Oy, kontaktuppgifter ovan
Införsel och utförsel av sällskapsdjur:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-ochschweiz/djur/
En myndighetsverksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen
skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens ansvaringar är till sin
rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs
frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur
lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna är markerade med kursiv stil. Tolkningarna i
anvisningen är Livsmedelsverkets syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.
Lagstiftning som gäller passet för sällskapsdjur
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 (sällskapsdjursförordning)
Djurhälsolag (EU) 2016/429
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 (passförlagan)
Kommissionens delegerade förordning 2018/772 (echinococcosförordning)
Lag om djursjukdomar 76/2021
Lag om utövning av veterinäryrket 29/2000
Lag om införselkontroll av djur och vissa varor 1277/2019

