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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur;
beslutade den 12 november 2003
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 3 § förord ningen
(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. i fråga om verkets
föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur2
dels att bilaga 2 ska betecknas bilaga,
dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att 2, 4, 6, 8, 9 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 8 a §, av
följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
1 Jfr rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning
och import av hästdjur från tredje land (EGT L 224, 18.8.1990, s. 42, Celex 31990L0426),
senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/160/EG av den 21 februari 2002 om
ändring av bilaga D till rådets direktiv 90/426/EEG när det gäller test för diagnostisering av
afrikansk hästpest (EGT L 53, 23.2.2002, s. 37-42, Celex 32002D0160), rådets direktiv
90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med
hästdjur inom gemenskapen (EGT L 224, 18.8.1990, s. 55, Celex 31990L0427),
kommissionens beslut 93/197/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och
veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål
(EGT L 86, 6.4.1993, s. 16, Celex 31993D0197), senast ändrat genom kommissionens beslut
2002/841/EG av den 24 oktober 2002 om ändring av beslut 93/197/EEG om djurhälsovillkor
och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och
bruksändamål (L 287, 25.10.2002, s. 42, Celex 32002D0841), kommissionens beslut
93/623/EEG av den 20 oktober 1993 om en identitetshandling (pass) som skall åtfölja
registrerade hästdjur (EGT L 298, 3.12.1993, s. 45, Celex 31993D0623), ändrat genom
kommissionens beslut 2000/68/EG av den 22 december 1999 om ändring av kommissionens
beslut 93/623/EEG och om identifiering av hästdjur för avel och produktion (EGT L 23,
28.1.2000, s. 72, Celex 32000D0068(01)), rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om
principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur,
sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur
av nötkreatur (EGT L 178, 12.7.1994, s. 66, Celex 31994L0028), kommissionens beslut
94/467/EG av den 13 juli 1994 om hälsogarantier vid transport av hästdjur från ett tredje
land till ett annat i enlighet med artikel 9.1 c i direktiv 91/496/EEG (EGT L 190, 26.7.1994,
s. 28, Celex 31994D0467), senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/662/EG (EGT
L 232, 30. 8.2001, s.28, Celex 32001D0662), Gemensamma EES-kommitténs beslut nr
69/98 av den 17 juli 1998 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor)
till EES-avtalet (EGT L 158, 24.6.1999, s. 1, Celex 21999D0624 (1)), beslut nr 2/1999 av
Gemensamma kommittén för EG-Andorra av den 22 december 1999 om
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Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser införsel av hästdjur från länder inom
Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge samt från tredje
land. (SJVFS 2001:100).
Definitioner
2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med
anläggning: varje lokal eller inrättning där hästdjur brukar hållas eller
födas upp, oavsett ändamålet med verksamheten,
hästdjur: vilda eller domesticerade arter ur familjen uddatåiga hovdjur
samt korsningar mellan dessa,
hästpass: en identitetshandling som avses i bilaga 1 till Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används
till avel och om identifiering av hästdjur,
importör: den som vill föra in ett hästdjur i landet. Detta gäller inte
den som enbart äger eller ansvarar för transportmedel som används vid
införseln,
registrerade hästar: hästar som är
a) registrerade i ett register enligt Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till
avel och om identifiering av hästdjur och som är identifierade
genom det hästpass som anges i bilaga 1 till de föreskrifterna,
eller
b) registrerade enligt rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni
1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av
hästdjur från tredje land eller rådets direktiv 90/427/EEG av
den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor
för handeln med hästdjur inom gemenskapen samt
identifierade genom ett sådant hästpass som anges i bilaga 1
till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om
hästdjur som används till avel och om identifiering av
hästdjur,
registrerade hästdjur: hästdjur som är registrerade och identifierade
enligt definitionen för registrerade hästar i dessa föreskrifter,

tillämpningsföreskrifter för det den 15 maj 1997 i Bryssel undertecknade tilläggsprotokollet
om veterinära frågor till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Furstendömet Andorra (EGT L 31, 5.2.2000, s. 84, Celex
22000D0205(1)) samt beslut nr 1/2001 av Gemensamma kommittén EG-Färöarna av den 31
januari 2001 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsprotokollet om veterinära frågor till
avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas
Landsstyre, å andra sidan (EGT L 46, 16.2.2001, s. 24, Celex 22001D0216(1)).
2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2001:100
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tillfällig införsel: hästdjur som förts in från tredje land till ett land
inom EU, Andorra, Färöarna eller Norge och som vistas i ett eller flera av
dessa länder under en sammanhängande tidsperiod om högst nittio dagar,
transitering: en transport genom landet av en sändning som står under
en tullkontroll,
tullplats: en plats där det finns en lokal tullmyndighet,
tävlingsanmälan: ett dokument som styrker en registrerad hästs
deltagande i tävlingsverksamhet såsom en tävlingsanmälan eller en
startlista,
tävlingsintyg: ett sådant intyg som avses i 11 b § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:133) om transport av levande
djur, samt
tävlingsverksamhet: registrerade hästars deltagande i en tävling, dels
enligt definition i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:23)
om hur djur får tränas för eller användas vid tävling samt hur tävling får
genomföras, dels endast i följande tävlingsformer: travtävling,
galopptävling, dressyrtävling, hopptävling, fälttävlan, körtävling,
distansritt, ridtävling med islandshästar samt tävling i westernridning.
(SJVFS 2003:67).
Transport
3 § Bestämmelser om hur hästdjur ska lastas och transporteras samt om
rengöring och desinfektion m.m. finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:133) om transport av levande djur. (SJVFS
2001:100).
Identitetshandling
4 § Hästdjur ska vid en införsel åtföljas av ett hästpass. Detta gäller inte
hästdjur som förs in tillfälligt eller för permanent vistelse från ett tredje
land och som vid införseln inte åtföljs av ett hästpass. Dessa ska istället
vid införseln åtföljas av en identitetshandling som innehåller
konturdiagram. (SJVFS 2003:67).
Anmälan av införsel till en tullmyndighet
5 § Vid införsel av hästdjur från ett land inom EU ska anmälan till en
tullmyndighet ske i enlighet med bestämmelserna i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen.
Vid införsel från tredje land ska anmälan ske till en tullmyndighet.
(SJVFS 2001:100).
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Djurhälsovillkor
6 § Hästdjur får
1. inte ha företett kliniska tecken på sjukdom vid besiktning,
2. inte ha haft kontakt med hästdjur som kan misstänkas lida av smittsam sjukdom under de senaste 15 dagarna före utförseltillfället,
3. inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram mot
smittsam sjukdom,
4. inte härröra från en anläggning som är belagd med restriktioner på
grund av de sjukdomar som anges i bilagan till dessa föreskrifter, samt
5. endast härröra antingen från länder som är officiellt friförklarade
från afrikansk hästpest eller från länder som inte är officiellt friförklarade
under förutsättning att de krav som Europeiska gemenskapernas råd har
uppställt avseende sjukdomen är uppfyllda. (SJVFS 2003:67).
Härstamningsbevis
7 § Hästdjur som är avsedda för avel ska vid införsel åtföljas av ett
härstamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av
Europeiska gemenskapernas kommission. (SJVFS 2001:100).
Införsel från länder inom EU, Andorra, Färöarna och Norge
Hälsointyg
8 § Hästdjur ska vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlig het
med ett av rådet fastställt formulär. För intyget gäller följande villkor.
1. Det ska vara utfärdat inom 48 timmar före det att inlastning av
hästdjuren för transport till destinationslandet påbörjats eller den sista
arbetsdagen före inlastningen.
2. Det ska vara utfärdat på minst ett officiellt språk i den medlemsstat
från vilken de avsänts och på minst ett officiellt språk i destinationslandet.
3. Det ska bestå av ett enda ark.
4. Det ska vara utfärdat av en officell veterinär.
5. Det ska vara giltigt i tio dagar från dagen för utfärdande.
6. Det ska i original åtfölja transporten av hästdjur.
7. Det ska behållas av importören i minst sex månader. Detta gäller
inte intyg för hästdjur som endast ska transporteras genom Sverige för
utförsel till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna
samt Norge.
8. Det ska på begäran visas för en officiell veterinär. (SJVFS
2003:67).
8 a § Vad som anges i 8 § gäller inte sådana hästdjur som förts ut ur landet
och som återinförs i landet före det att giltighetstiden för det hälsointyg som
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upprättats före utförseln löpt ut. Intyget ska dock behållas av importören i
minst sex månader. (SJVFS 2003:67).

Undantag från krav på hälsointyg
9 § Införsel av registrerade hästar som åtföljs av hästpass från Danmark,
Finland och Norge får ske utan att hästarna åtföljs av ett sådant hälsointyg
som anges i 8 § under förutsättning
1. att hästarna är registrerade i något av dessa länder,
2. att hästarna ska införas i syfte att delta i en enskild tävlingsverksamhet i Sverige, Danmark, Finland eller Norge, samt
3. att hästarna åtföljs av en tävlingsanmälan som gäller den tävlingsverksamhet som avses i 2.
Undantaget från kravet på hälsointyg vid införsel gäller i fem dygn
före den första tävlingsdagen.
Vid återinförsel av registrerade hästar som förts ut enligt 5 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till
länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt
Norge gäller undantaget från kravet på hälsointyg i fem dygn efter den
sista tävlingsdagen. (SJVFS 2003:67).
9 a § Vid återinförsel av registrerade hästar som förts ut enligt 5 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till
länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt
Norge, ska hästen åtföljas av ett tävlingsintyg som gäller den tävlingsverksamhet som hästarna deltagit i. (SJVFS 2001:100).
Införsel från tredje land
Föranmälan och gränskontroll
10 § Bestämmelser om gränskontroll, föranmälan om införsel,
veterinärkontroller och avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in
från tredje land till Europeiska unionen (EU) och Norge. (SJVFS
2001:100).
11 § har upphävts genom (SJVFS 2001:100).
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Hälsointyg
12 § Hästdjur ska vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i
enlighet med ett av kommissionen fastställt formulär. För intyget gäller
följande villkor.
1. Det ska utfärdas av en officiell veterinär.
2. Det ska vara utfärdat samma dag som en inlastning av hästdjuren
för transport till destinationslandet påbörjats eller, vad gäller registrerade
hästdjur, alternativt den sista arbetsdagen före lastningen.
3. Det ska vara utfärdat för en enda importör.
4. Det ska vara giltigt i tio dagar från dagen för utfärdande.
5. Det ska i original åtfölja transporten av hästdjuren till
gränskontrollstationen.
6. Det ska ha utfärdats på minst ett av de officiella språken i den
medlemsstat till vilka djuren är destinerade och på ett av de officiella
språken i den medlemsstat där importbesiktningen företas.
Om
hästdjuren är destinerade till Sverige eller om importbesiktningen företas i
detta land kan intyget vara utfärdat på engelska istället för på svenska.
7. Det ska bestå av ett enda ark.
8. Importören ska under minst sex månader behålla intyget. Detta
gäller inte hästdjur som endast ska transporteras genom Sverige för
utförsel till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra,
Färöarna samt Norge.
9. Det ska på begäran visas upp för en officiell veterinär. (SJVFS
2003:67).

Djurhälsovillkor m.m.
13 § Införsel av hästdjur från tredje land får endast ske från länder som
finns uppförda på rådets förteckning över tredje länder vilka är godkända
för import av hästdjur till EU3 eller från områden i tredje länder som
anges i kommissionens beslut om regionalisering av vissa tredje länder
vid import av hästdjur4 .
Vid införsel av hästdjur från tredje land ska förutom de djurhälsovillkor som anges i 6 § även de villkor som anges i kommissionens beslut5 vara uppfyllda. Villkoren i kommissionens beslut gäller vid

3 Jfr rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1976 om upprättande av en förteckning
över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin och färskt
kött (EGT L 146, 14.6.1979, s.15, Celex 31979D0542) senast ändrat genom kommissionens
beslut 2001/731/EG (EGT L 274, 17.10.2001, s. 22, Celex 32001D0731).
4 Jfr kommissionens beslut 92/160/EEG av den 5 mars 1992 om regionalisering av vissa
tredje länder vid import av hästdjur (EGT L 71, 18.3.1992, s. 27, Celex 31992D0160) senast
ändrat genom kommissionens beslut 2001/622/EG (EGT L 216, 10.8.2001, s. 26, Celex
32001D0622).
5 Jfr kommissionens beslut 92/260/EEG av den 10 april 1992 om djurhälsovillkor och
veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar (EGT L 130, 15.5.1992, s. 67,
Celex 31992D0260) senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/619/EG (EGT L 215,
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1. tillfällig införsel av registrerade hästar,
2. import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och
bruksändamål,
3. återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för
kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang, och
4. import av hästdjur för slakt. (SJVFS 2001:100).
14 § Hästdjur som är avsedda för slakt ska omedelbart föras till ett
slakteri. De ska vara brännmärkta med ett minst tre centimeter stort "S"
på hoven på vänster framben. (SJVFS 2001:100).
Särskilda bestämmelser
Gränstrafik
15 § Jordbruksverket kan efter en ansökan medge generell eller tillfällig
dispens för hästdjur som
1. rids, leds eller körs på vägar i gränsnära trakter,
2. deltar i kulturella evenemang eller andra arrangemang i gränsnära
trakter, eller
3. tillfälligt släpps på bete eller tillfälligt arbetar i gränsnära trakter.
(SJVFS 2001:100).
Transitering
16 § Bestämmelser om transitering finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur
som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU) och Norge.
(SJVFS 2001:100).
17 § Vid en transitering av hästar genom Sverige från ett godkänt tredje
land till ett annat tredje land, ska hästarna åtföljas av ett hälsointyg med
titeln ”Transitintyg för transport av hästar från ett tredje land till ett
annat”. Hälsointyget ska visa att hästarna uppfyller de krav som gäller för

9.8.2001, s. 55, Celex 32001D0619), kommissionens beslut 93/197/EEG av den 5 februari
1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur
för avel och bruksändamål (EGT L 86, 6.4.1993, s. 16, Celex 31993D0197) senast ändrat
genom kommissionens beslut 2001/754/EG (EGT L 282, 26.10.2001, s. 81, Celex
32001D0754), kommissionens beslut 93/195/EEG av den 2 februari 1993 om
djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som
registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (EGT L 86, 6.4.1993, s. 1,
Celex 31993D0195) senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/611/EG (EGT L 214,
8.8.2001, s. 49, Celex 32001D0611) samt kommissionens beslut 93/196/EEG av den 5
februari 1993 om djurhälsovillkor och hälsointyg för import av hästdjur för slakt (EGT L
86, 6.4.1993, s. 7, Celex 31993D0196) senast ändrat genom kommissionens beslut
2001/611/EG (EGT L 214, 8.8.2001, s. 49, Celex 32001D0611).
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tillfällig införsel av registrerade hästar och som framgår av beslut av
kommissionen6 . (SJVFS 2001:100).
18 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 1 september 1996, då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:225) om införsel av hästdjur ska
upphöra att gälla.
------------------------Denna författning8 träder i kraft den 26 november 2001.
-------------------------Denna författning9 träder i kraft den 24 november 2003.

MATS PERSSON

Robert ter Horst
(Smittskyddsenheten)

6 Jfr kommissionens beslut 94/467/EG av den 13 juli 1994 om hälsogarantier vid transport
av hästdjur från ett tredje land till ett annat i enlighet med artikel 9.1 c i direktiv 91/496/EEG
(EGT L 190, 26.7.1994, s. 28, Celex 31994D0467) senast ändrat genom kommissionens
beslut 2001/662/EG (EGT L 232, 30.8.2001, s. 28, Celex 32001D0662).
7 SJVFS 1996:113.
8 SJVFS 2001:100.
9 SJVFS 2003:67
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Bilaga
Sjukdomar som anges i 6 § punkt 4
∗
∗
∗
∗
∗
*
∗
∗

Afrikansk hästpest
Beskällarsjuka (dourine)
Hästencephalomy elit (alla typer)
Infektiös anemi
Mjältbrand
Rabies
Rots
Vesikulär stomatit
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