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Manual till e-tjänsten Registrera transportör – flytta 

djur mellan länder 
Denna e-tjänst gäller för registrering av transportörer som transporterar hållna hov- och 

klövdjur, hundar, katter, illrar eller fjäderfän mellan länder. 

Om du transporterar levande djur i ekonomisk verksamhet, oavsett om transporterna sker inom 

Sverige eller mellan Sverige och andra länder, ska du också ansöka om transportörstillstånd. Det 

gör du i e-tjänsten Ansökan Transportörstillstånd - djur i ekonomisk verksamhet. 

Typ av anmälan 

Välj typ av anmälan i listan. 

  

Uppgifter om transportören 

Välj om transportören är en privatperson eller företag och fyll i kontaktuppgifter. Om du har ett 

transportörstillstånd för transport av levande djur ska du ange ditt transportörsnummer.  
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Uppgifter om art 

Välj de arter du planerar att transportera, vilken kategori av djur och hur många djur per år som 

du planerar att transportera per art. Om du ska transportera fler arter trycker du på ”Lägg till 

fler” och fyller i uppgifterna för arten på samma sätt.  

 

Uppgifter om transportmedel 

Välj vilka typer av transportmedel du planerar att använda. Du måste välja minst ett alternativ.  

Fyll också i om du planerar att hämta djur från flera anläggningar inför flytt av dessa till och 

från annat land.
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Summering 

Titta igenom att uppgifterna stämmer. 

Om något inte stämmer, tryck på knappen ändra för det fält som du vill ändra. 

När allt stämmer trycker du på knappen skicka in. 

  

När du skickat in din anmälan kan du ladda ner uppgifterna i PDF-format. 

Vi har nu tagit emot din anmälan. När du är registrerad kommer du att få en bekräftelse per post. 
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