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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till
länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra,
Färöarna samt Norge;
beslutade den 12 november 2003
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 2 § förordningen
(1994:542) om utförsel av levande djur m.m i fråga om verkets
föreskrifter (SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till länder som
ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge
dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att 1,3, 4, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska föras in två nya paragrafer, 4 a och 6 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, 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 identifierin g 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,
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Allmänna bestämmelser
Definitioner
1 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med
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,
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
den identitetshandling/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,
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,
tävlingsanmälan: ett dokument som styrker en registrerad hästs
deltagande i en tävlingsverksamhet såsom en tävlingsanmälan eller en
startlista,

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
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)).
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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, tävling i westernridning. (SJVFS
2003:68).
Transport
2 § 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.
Identitetshandling
3 § Hästdjur ska vid en utförsel åtföljas av ett hästpass. Detta gäller inte
hästdjur som tillfälligt förts in från ett tredje land och som inte åtföljts av
ett vid införseln. Dessa ska istället vid utförseln åtföljas av en
identitetshandling som innehåller konturdiagram. (SJVFS 2003:68).
Hälsointyg
4 § Hästdjur ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg på Statens
jordbruksverks blankett E 9.1. Följande villkor ska gälla för hälsointyget.
1. Det ska vara utfärdat inom 48 timmar före inlastning av hästdjuren
för transport till mottagarlandet eller den sista arbetsdagen före
inlastningen.
2. Det ska vara utfärdat på svenska och minst ett i destinationslandet
officiellt språk.
3. Det ska vara utfärdat av en officiell veterinär.
4. Ett hästpass ska uppvisas i original för officiell veterinär i samband
med utfärdande av hälsointyget.
5. Det är giltigt i tio dagar från dagen för utfärdande.
6. Det ska i original åtfölja transporten av hästdjuren till
destinationsplatsen. (SJVFS 2003:68).
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4 a § Vad som anges i 4 § gäller inte sådana hästdjur som förts in
tillfälligt från tredje land. Dessa ska istället vid utförseln åtföljas av ett
hälsointyg på Jordbruksverkets blankett E 9.2. Följande villkor ska gälla
för hälsointyget.
1. Det ska vara utfärdat inom 48 timmar, eller sista arbetsdagen, före
inlastningen av djuren för transport till destinationslandet.
2. Det ska vara utfärdat på svenska samt på minst ett i
destinationslandet officiellt språk.
3. Det ska vara utfärdat av en officiell veterinär.
4. En identitetshandling innehållande konturdiagram ska uppvisas i
original i samband med att intyget utfärdas.
5. Det är giltigt i tio dagar från den dag det utfärdades.
6. Det ska i original åtfölja transporten av hästdjuren till
destinationsplatsen. (SJVFS 2003:68).
Undantag från krav på hälsointyg
5 § Utförsel av hästar som åtföljs av ett hästpass till Danmark, Finland
och Norge får ske utan att hästarna åtföljs av ett sådant hälsointyg som
anges i 4 § under förutsättning
1. att hästarna är registrerade i Sverige, Norge, Danmark eller
Finland,
2. att hästarna ska utföras i syfte att delta i en enskild
tävlingsverksamhet, och
3. att hästarna åtföljs av en tävlingsanmälan som gäller den tävlingsverksamhet som avses i 2.
Undantaget från kravet på hälsointyg gäller i fem dygn före den första
tävlingsdagen. (SJVFS 2003:68)
6 § Vid återutförsel av registrerade hästar som förts in enligt 9 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (1996:113) om införsel av hästdjur gäller
undantaget från kravet på hälsointyg i fem dygn efter den sista tävlingsdagen. Hästarna ska vid återutförseln åtföljas av ett tävlingsintyg som
gäller den tävlingsverksamhet som hästarna deltagit i.
6 a § Vad som anges i 4 och 4 a §§ gäller inte sådana hästdjur som förts
in i landet och som förs ut ur landet före det att giltighetstiden för det
hälsointyg som upprättats inför införseln löpt ut. (SJVFS 2003:68).
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Djurhälsovillkor
7 § Hästdjur
1. får vid undersökning, utförd inom 48 timmar före lastning eller den
sista arbetsdagen före lastningen, inte ha företett kliniska tecken på
sjukdom,
2. får under de senaste 15 dygnen före en utförsel inte ha haft kontakt
med hästdjur som kan misstänkas lida av en infektiös eller smittsam sjukdom,
3. får inte vara avsedda för slakt till följd av bekämpningsprogram mot
smittsam eller infektiös sjukdom,
4. får inte härröra från en anläggning som är belagd med restriktio ner
på grund av anmälningspliktiga sjukdomar som anges i bilagan till dessa
föreskrifter, samt
5. ska även vara fria från ytterligare sjukdomar om mottagarlandet har
rätt att kräva detta. (SJVFS 2003:68).
Övriga bestämmelser
8 § har upphävts genom (SJVFS 2003:68).
9 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
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-------------------------Denna författning2 träder i kraft den 26 november 2001. Genom
författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:9)
om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
och till Norge.
-------------------------Denna författning3 träder i kraft den 24 november 2003.

MATS PERSSON

Robert ter Horst
(Smittskyddsenheten)

2 SJVFS 2001:99.
3 SJVFS 2003:68.
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Bilaga
Anmälningspliktiga sjukdomar
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Beskällarsjuka (dourine)
Rots
Hästencephalomyelit (alla typer)
Infektiös anemi
Mjältbrand
Afrikansk hästpest
Vesikulär stomatit
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