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Smittbekämpningsenheten

Införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt
sperma från gris
Införsel får ske från länder inom Europeiska unionen (EU) samt Andorra,
Färöarna, Norge, Schweiz och från länder utanför EU som är godkända för
införsel till EU.
Registrering och tillstånd
Du måste vara registrerad för införsel
För att du ska få föra in avelsdjurprodukter (ägg, sperma eller embryo) måste du
vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. För att registrera dig gör du en
anmälan till oss minst 7 arbetsdagar före första beräknade utförseltillfället. Länk
till e-tjänsten för anmälan finns på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se .
Registreringen gäller under två år från den dag du blir registrerad. Registreringen
kostar 500 kronor. Närmare uppgifter om betalning framgår i e-tjänsten.
Observera att du behöver speciella tillstånd för seminverksamhet och
embryoverksamhet. Sådan verksamhet kan t.ex. omfatta lagring, distribution och
försäljning, seminering och embryoinläggning. Tillstånd ansöker du om hos
djurvälfärdsenheten. Kontakta Jordbruksverket för ytterligare information och
blanketter.

Föranmälan om införsel
Vid införsel direkt till Sverige från land utanför EU ska mottagaren senast en
arbetsdag före ankomst anmäla detta till gränskontrollveterinär vid godkänd
gränskontrollstation.
Observera att i de fall införsel till Sverige från land utanför EU sker via ett annat
EU-land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontrollstation där
sändningen kommer in i EU.
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Gränspasseringsort
Införsel från länder utanför EU (utom Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz)
får endast ske över gränskontrollstation. Du får en lista över svenska gränskontrollstationer tillsammans med din bekräftelse på registrering för införsel.
Hälsointyg och härstamningsintyg
Ett officiellt djurhälsointyg ska följa med försändelsen vid införsel. Hälsointyget
ska vara undertecknat av en officiell veterinär i utförsellandet. Sverige accepterar
bara sperma från tjurstationer där samtliga tjurar är negativa för bovin infektiös
rinotrakeit (IBR) samt sperma från galtstationer där samtliga galtar är negativa
för Aujeszky’s sjukdom.
Sperma ska komma från en tjur- eller galtstation som är godkänd av EU.
Embryon ska komma från en godkänd embryosamlingsgrupp.
Ett officiellt härstamningsbevis enligt förordning (EU) 2017/717 ska följa med
försändelsen vid införsel.
Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll
Näringens egen importkontroll verkar för att förhindra att sjukdomar som inte speciellt
regleras genom EU-lagstiftningen kommer in i landet. För mer information kontakta
Anne Mörner, telefonnr: 018-68 27 26, fax 010-510 09 46, mailadress
anne.morner @gardochdjurhalsan.se.

Gällande föreskrifter


Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av
embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin



Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om
seminverksamhet med nötkreatur



Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:72) om
seminverksamhet med svin



Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med
ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get.
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