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Information om djurtransporter    

 
Djur får bara transporteras när de är lämpliga att transportera, det vill säga inte skadade eller 

sjuka, högdräktiga eller nyligen har fött. Djuren får heller inte riskera att utsättas för lidande 

och skada under resan. Alla djur ska kunna ligga ned samtidigt och stå upp i naturlig ställning. 

Ventilationen måste vara tillräcklig och djuren ska varken frysa eller ha det för varmt under 

transporten. För alla djurtransporter gäller att du måste ha tillsyn över djuren minst varannan 

timme. 

 

Hundar och katter får inte lämnas i fordon utan tillsyn om temperaturen kan gå över +25 

grader eller under -5 grader. 

 

Tänk på att hästpasset ska följa med hästen när den transporteras. 

 

Var medveten om bullernivån på bildäck, bedöm om ditt djur klarar av miljön.  

 

När du lämnar ditt djur i fordon på bildäck ombord på färja/fartyg: 

 

 Om möjligt, stäng av billarmet (använd bilnyckel istället för larmdosa). 

 Se till att ditt fordon placeras så att du har plats att fälla upp de luckor och dörrar du 

behöver för att ditt djur ska få en bra miljö inne i fordonet och så du lätt kan ha tillsyn 

över djuret. 

 Hästtransporter: Fäll ned den övre bakluckan på hästtransporter och öppna andra 

lämpliga luckor och fönster så ventilationen blir tillräcklig. 

 Personbil: veva ned minst två, gärna motstående bilrutor.  

 Se till djuret när möjlighet ges att gå ned på bildäck (normalt en gång per resa). 

 

Om du kör djur inom ekonomisk verksamhet, till exempel inom ett lantbruksföretag eller om 

du är A-tränare för travhästar, behöver du ha ett transportörstillstånd, ett kompetensbevis och 

ett godkänt fordon. Du ansöker om transportörstillstånd hos Jordbruksverket. Intyg 

för fordonet skriver Länsstyrelsen efter godkänd kontroll. För att få ett 

kompetensbevis måste du gå en utbildning som är godkänd av Jordbruksverket 

och som ges av bland annat Transportfackens yrkes- och 

arbetsmiljönämnd (TYA).  

 

Om du anlitar en professionell djurtransportör har du som djurägare ändå ansvar för att djuren 

är lämpliga att transportera och att påtala eventuella brister till chauffören som du ser vid 

lastningen av dina djur. 

 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av att gällande djurskyddsbestämmelser vid 

djurtransporter följs, bland annat i form av kontroller. Har du frågor om djurskydd under 

transporter kan du även ringa Länsstyrelsens växel 010-223 90 00 och be att få prata med en 

djurskyddshandläggare. 

 

  



2014-10-29 

 

För mer information om djurtransporter se Jordbruksverkets hemsida 

www.jordbruksverket.se  

 

Aktuell lagstiftning 

 

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport 

Länk: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:003:0001:0044:SV:PDF 

 

DJURSKYDDSLAGEN (1988:534) 

Länk: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm 

 

STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM 

TRANSPORT AV LEVANDE DJUR (SJVFS 2010:2, Sak nr L5) 

Länk: http://www.jordbruksverket.se/download/18.7caa00cc126738ac4e8800012169/2010-

002.pdf 

 

 

 

 


