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Information till dig 
som har sällskapsgris 
eller funderar på att skaffa en sådan



Grisen är ett begåvat och socialt djur, som 
lämpar sig utmärkt som sällskapsdjur. Det 
är viktigt att sällskapsgrisen hålls på ett sätt 
som är anpassat till att den är just en gris, och 
en sällskapsgris kan drabbas av samma sjuk-
domar som en gris som föds upp till slakt. 
Därför omfattas alla grisar av samma regler, 
som ägaren är skyldig att följa enligt EU-för-
ordning och svenskt regelverk. Sällskapsgri-
sar är, precis som alla andra grisar flockdjur, 
och ska hållas i par eller i grupp.

Här är en kort ”Kom-ihåg”lista för Dig som har 
en griskompis hemma, eller har blivit sugen på 
att skaffa en.

1. Kontakta Din kommun för att kontrollera 
om Du behöver tillstånd för att hålla gris 
där Du bor.

2. Om Du köper en gris ska den komma från 
en registrerad anläggning, det kallas så, men 
är helt enkelt platsen där grisen kommer 
ifrån. Djuret ska vara öronmärkt eller ta-
tuerat med registreringsnumret på anlägg-
ningen där den fötts och detta ska göras 
innan den lämnar födelseanläggningen. Du 
ska med andra ord inte ta emot en gris som 
inte kommer från en registrerad anläggning 
eller/och inte är korrekt märkt.

3. Om Du redan har en gris som inte kommer 
från en registrerad anläggning och/eller 
inte är korrekt märkt ska Du be den ansva-
riga personen på platsen där djuret är fött 
att beställa originalbrickor från någon av le-
verantörerna som listas på Jordbruksverkets 
hemsida. Om detta inte lyckas, hör av Dig 
till Jordbruksverkets Kundtjänst. 

4. Om Du har en gris, men ännu inte regist-
rerat Din anläggning, som ju kan vara Ditt 
hem, ska Du göra det hos Jordbruksverket. 

5. När en gris  flyttas till eller från Din anlägg-
ning ska detta anmälas till Jordbruksverkets 
Förflyttningsregister. Om Du har registrerat 
Din anläggning efter att grisen flyttat till 
dig  ska Du rapportera till Förflyttningsre-
gistret från vilken anläggning Du har tagit 
emot grisen. Med regelverket följer även att 
du ska skriva  in djur som du tar emot i ett 
så kallat förflyttningsdokument, som finns 
att ladda ner från Jordbruksverkets hemsi-
da. Du ska även ha en  stalljournal där du 
rapporterar förflyttningar till och från din 
anläggning. 
 Kraven på förflyttningsdokument och jour-
nalföring  gäller även om grisen lämnar 
din anläggning för en kortare tid, tex för 
en utställning. Du kan använda ett vanligt 
anteckningsblock som journal, det behövs 
inga särskilda journalblad. Du behöver an-
teckna i journalen från vilken anläggning 
grisen kommit från eller skickats till och 
när förflyttningen skett. Förflyttningsdoku-
mentet sparas tillsammans med journalen i 
minst 3 år.

6. Om Du planerar att ta med Dig en gris från 
utlandet måste Du följa det regelverk som 
gäller för att ta in grisar från annat land 
samt vad som gäller i Sverige för att ha en 
gris. Du ska registrera Dig hos Jordbruks-
verket minst en månad innan du flyttar 
grisen till Sverige. Regler som Du behöver 
sätt Dig in i, och följa, är t ex vilka prover 
för smittsamma sjukdomar som kan be-
höva tas när grisen kommit till Sverige.  
Det finns sedan 1 september 2021 en ny fö-
reskrift med regler om sjukdomen PRRS vid 
förflyttning av grisar, och även regler för att 
undersöka djuren för salmonellabakterier. 
Detta innebär att djur som kommer från be-
sättningar med okänt status för dessa sjuk-
domar behöver provtas i en isolering. Vid 
inresa ska ansökan om isolering och under-

Denna information är sammanställd av Svenska Djurbönders 
Smittskyddskontroll. Officiella krav kan ändras med kort varsel så 

kontakta alltid Jordbruksverket när du har specifika frågor.



sökning avseende PRRS göras 60 dagar inn-
an införseln. Det gäller även sällskapsgrisar. 
Grisen ska även undersökas av en officiell 
veterinär innan den lämnar ursprungslan-
det. Det ställs även krav på registrering av 
den som transporterar grisen och Du ska 
kontakta Jordbruksverket för att få besked 
om vad som gäller för Din transport.

7. Utöver de officiella krav som Sverige kan 
ställa när grisar tas in till Sverige har lant-
bruksnäringen vissa tillägg för att förhin-
dra att smitta tas in till landet. Kontakta  
Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll 
(SDS) för mer information. Du hittar kon-
taktuppgifter längst ner i detta dokument.

8. Grisen behåller sin utländska märkning om 
den uppfyller de krav som gäller för märk-
ning av grisar inom EU, och ska alltså inte 
märkas om i Sverige.

SVENSKA DJURBÖNDERS
SMITTSKYDDSKONTROLL

9. Om du vill resa utomlands med Din gris 
måste Du kontrollera vilka regler som gäl-
ler för det aktuella landet. Observera att,  
om du sedan vill resa tillbaka till Sverige 
gäller samma regler som för en utländsk 
gris som tas in till landet. Sammantaget blir 
det en mycket tidskrävande och kostsam 
process att ta med sig sin gris till utlandet 
och hem igen om det inte gäller en mer  
permanent flytt.

Allt det här kan tyckas komplicerat, men det är 
för djurens bästa så att myndigheterna känner 
till var de finns, och i händelse av smittsam sjuk-
dom kan man spåra smittan så att den inte sprids 
till andra grisar. I Sverige har vi ett mycket gott 
smittläge hos våra djur och det är angeläget att 
detta, inte minst för djurens skull, kan behållas.

Du hittar mer ingående information  
på Jordbruksverkets hemsida

https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur/grisar/registrering-markning-och-journalforing

Vid frågor om de krav som gäller när en gris tas in till Sverige och om märkning och  
registrering kan Du kontakta Jordbruksverkets Kundtjänst på 0771-223 223

SDS kontaktar Du genom att ringa eller mejla ansvarig veterinär Anne Mörner
018-68 27 26, anne.morner@gardochdjurhalsan.se

http://www.sds-web.se/
http://www.sds-web.se/
https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur/grisar/registrering-markning-och-journalforing 
mailto:anne.morner%40gardochdjurhalsan.se?subject=
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Telefon 018-68 27 26 | www.sds-web.se

Läs och lär mer om smittskydd för grisar 
Ü www.smittsakra.se

Läs mer om Gård & Djurhälsans 
rådgivning för gris  

Ü www.gardochdjurhalsan.se

http://www.smittsakra.se
https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/gris/

