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Vad är importkarantän? 

Karantän innebär isolering av importerade djur från andra djur på ett sådant sätt att 
risken för att sjukdomen sprids kan minimeras genom att förhindra direkt (mellan djur) 
och indirekt (t.ex. genom människor, konstruktioner, skadedjur eller verktyg) kontakter 
mellan importerade djur och andra djur. 

Under karantänperioden ska de importerade djurens hälsa särskilt övervakas. Eventuella 
symtom som tyder på en smittosam sjukdom ska omedelbart rapporteras till 
karantänsveterinären enligt dess instruktioner undersökningar och provtagningar ska 
utföras. 

Karantänisolering möjliggör anpassning av importerade djur för att förbättra deras 
välbefinnande till en ny miljö, skötare, foder etc. innan importdjuren slås samman med 
besättningens egna djur. 

Allmänna krav för karantän 

1. En karantänsveterinär ska utses, som vid behov ska inspektera och godkänna 
karantänsanläggningen innan djuren går in. Dessutom kommer veterinären på 
besök inspektera djurens kliniska tillstånd under karantänperioden minst en 
gång initialt (helst under den första veckan, fjäderfä vid ca 3 veckors ålder) och 
den andra gång i slutet av karantänperioden. 

2. Karantänperioden ska överenskommas i förväg efter behov (ETT-
rekommendation: nötkreatur minst 30 dagar, svin från fall till fall, fjäderfä minst 8-
12 veckor). 

3. Krav för karantän: 

a. En separat byggnad eller betesmark där skötseln av djuren kan organiseras 
på ett riktigt sätt och helt skild från andra djur i enlighet med 
djurskyddsbestämmelser. Också säker hantering av djur måste beaktas, 
t.ex. vid provtagning för att säkerställa att de kan hållas fast. 

b. Inga andra djur på samma gård. ETT-rekommendation: minst 3 km avstånd 
till andra produktionsanläggningar*. 

c. Karantänsskötaren har ingen kontakt med andra djur av samma djurslag 
(eller inte med andra hovdjur när det gäller karantän för nötkreatur/svin). 
Under karantänstiden får besökare inte komma i kontakt med importerade 
djur. 

d. Endast skyddskläder (overall, skyddsskor), annan utrustning och verktyg 
reserverade för karantän används. Gå inte med samma kläder och 
utrustning till andra besättningar. 

e. Skadedjursbekämpning av karantän ska utföras korrekt enligt skriftlig 
skadedjursplan. 
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4. I karantän ska smittospärren användas samt övriga ETT-riktlinjer för smittskydd 

följas. 

5.  Djur som dör i karantän ska undersökas för att fastställa dödsorsaken. Om 
dödsorsaken är uppenbart annan än en smittsam faktor kan kadavren skaffas 
bort enligt bestämmelserna med tillstånd av karantänsveterinären. 

6. Karantänutrymme ska tvättas och desinficeras ordentligt i slutet av karantänen. 
Avfall bortskaffas på rätt sätt och gödseln kalkas före applicering. Om under 
karantänstiden en smittsam sjukdom har identifierats, ges för hanteringen av 
avfall och gödsel separata instruktioner i samband med eventuell sanering av 
infektionen. 

 

Eventuella specifika karantänkrav kan definieras för importpartier beroende på 
ursprungsland, djurart, sjukdomssituation m.m. 

 

* Vid ett allvarligt utbrott bildas 3 km runt om den smittade gården en restriktionszon 
inom vilken produktionsanläggningar kan utses med åtgärder som undersökningar, 
avlivning av djur m.m. 

 


