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Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av
embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från
svin;
beslutade den 24 september 2002
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 3, 5 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter
samråd med Tullverket, följande.

1 Jfr rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga
vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av
nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 31988L0407) ändrat genom rådets direktiv
93/60/EEG av den 30 juni 1993 om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som
är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från
tamdjur av nötkreatur samt utvidgning av det till att omfatta färsk sperma från nötkreatur
(EGT L 186, 28.7.1993, s. 28, Celex 31993L0060), rådets direktiv 89/556/EEG av den 25
september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från
tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, Celex
31989L0556) ändrat genom rådets direktiv 93/52/EEG av den 24 juni 1993 om ändring av
direktiv 89/556/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import
från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 175, 19.7.1993, s. 21, Celex
31993L0052) och kommissionens beslut 94/113/EG av den 8 februari 1994 om ändring av
rådets direktiv 89/556/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och
import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 53, 24.2.1994, s. 23,
Celex 31994D0113), rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och
avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med
sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29, Celex
31990L0425), rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är
tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin
(EGT L 224, 18.8.1990, s. 62, Celex 31990L0429), ändrat genom kommissionens beslut
1999/608/EG av den 10 september 1999 om ändring av bilagorna till rådets direktiv
90/429/EEG om djurhälsokrav om är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och
import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 242, 14.9.1999, s. 20, Celex 31999D0608),
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 2001/376/EG av den 18 april 2001 om åtgärder
som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal
och om genomförande av en datumbaserad exportordning (EGT L 132, 15.5.2001, s. 17,
Celex 32001D0376), 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,
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Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser införsel till Sverige från länder inom Europeiska unionen (EU), från Andorra, Färöarna och Norge samt från ett tredje
land från vilket införsel är tillåten enligt beslut av Europeiska unionen2 .
2 § Dessa föreskrifter gäller inte införsel av
1. embryon från nötkreatur som är resultatet av cellkärneöverföring
eller embryon som modifierats genetiskt,
2. embryon från nötkreatur som har samlats, behandlats och förvarats
före den 1 januari 1991 eller är producerade genom befruktning in vitro
före den 1 mars 1994,
3. sperma från nötkreatur som har samlats och behandlats före den 1
ja nuari 1990, samt
4. sperma från svin som har samlats, behandlats eller lagrats före den
1 oktober 1999.
3 § Bestämmels er o m
1. villkor för införsel av embryon och sperma från nötkreatur finns
även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

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)), 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 Landstyre, å andra sidan (EGT L 46, 16.2.2001, s. 24, Celex
22001D0216(1)) samt rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om
identifikation och registrering av djur (EGT L 355, 5.12.1992, s. 32, Celex 31992L0102).
2 Jfr. kommissionens beslut 91/270/EEG av den 14 maj 1991 om upprättande av en
förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av embryon från
tamdjur av nötkreatur (EGT L 134, 29.5.1991, s. 56, Celex 31991D0270) senast ändrat
genom kommissionens beslut 96/572/EG av den 24 september 1996 om ändring av beslut
97/270/EEG och 92/471/EEG och om import av embryon från tamdjur av nötkreatur med
ursprung i Argentina (EGT L 250, 2.10.1996, s. 20, Celex 31996D0572), kommissionens
beslut 90/14/EEG av den 20 december 1989 om upprättande av en förteckning över tredje
länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av djupfryst sperma från tamdjur av
nötkreatur (EGT L 8, 11.1.1990, s. 71, Celex 31990D0014) senast ändrat genom
Commission Decision 94/453/EC of 29 June 1994 amending or repealing some detailed
rules concerning the animal health and public health conditions required for imports of
certain live animals and animal products from Austria, Finland, Norway and Sweden in
application of the European Economic Area Agreement (EGT L 187, 22.7.1994, s. 11, Celex
31994D0453), samt kommissionens beslut 2002/613/EG av den 19 juli 2002 om villkor för
import av sperma från tama svin (EGT L 196, 25.7.2002, s. 45, Celex 32002D0613).
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22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati3 ,
2. avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19)
om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830)
om införsel av levande djur m.m. och förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter,
3. anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land inom Europeiska unionen finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
4. tillstånd för seminverksamhet med nötkreatur finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:115) om seminverksamhet med
nötkreatur,
5. tillstånd för seminverksamhet med svin finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet med svin, och
om
6. tillstånd för verksamhet med ägg och embryon finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:66) om verksamhet med ägg och
embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get.
Definitioner
4 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med
anläggning: varje form av verksamhet eller byggnad där nötkreatur
och svin hålls, förvaras eller hanteras,
besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en
epidemiolo gisk enhet, d.v.s. en enhet där djuren har sådan kontakt att de
får anses ha samma hälsostatus,
embryo: ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster medan det fortfarande kan överföras till ett annat mottagligt hondjur,
embryoproduktionsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och
registrerad embryosamlingsgrupp som utför samling av ägg, mognad,
befruktning och odling av embryon in vitro,
embryosamlingsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och
registrerad grupp som utför samling, behandling och förvaring av embryon,
galtstation: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad
anläggning där samling av svinsperma görs för att användas vid artificiell
insemination, behandling, distribution och förvaring,
IBR/IPV: infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit
(infektion med bovint herpesvirus 1),
in vitro: förlopp som sker utanför ett djurs kropp,
leukos: enzootisk bovin leukos (EBL),

3 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999.
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nötkreatur: domesticerade djur tillhörande släktet bos, bison (bison
bison) och vattenbuffel (bubalus bubalus),
strå: ett förseglat plaströr,
svin: domesticerade djur av familjen suidae,
sändning: embryon eller sperma som omfattas av ett och samma
hälsointyg som avses i 8 §, samt
tjurstation: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad
anläggning där samling av tjursperma görs för att användas vid artificiell
insemination.
Registrering
5 § Den som för in embryon eller sperma skall vara registrerad hos
Statens jordbruksverk. En ansökan om registrering skall ske på en fastställd blankett4 och vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före
det första införseltillfället. Ett beslut om registrering gäller under ett år.
Föranmälan
6 § Den som för in embryon eller sperma skall senast en arbetsdag före
sändningens ankomst till mottagaren på destinationsorten anmäla ankomsten till Jordbruksverket om införseln sker från ett land inom EU,
Andorra, Färöarna eller Norge.
Vid en införsel från ett tredje land skall föranmälan ske i enlighet med
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära
kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.
Gränskontroll
7 § En införsel från ett tredje land får endast ske vid en gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från
tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.
Hälsointyg
8 § En sändning skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg som är utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd eller Europeiska gemenskapernas kommission (kommissionen) fastställt formulär5 .
4 Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

5 Formulär för hälsointygen anges i följande rättsakter. Embryon från nötkreatur - rådets
direktiv 89/556/EEG och kommissionens beslut 92/471/EEG av den 2 september 1992 om
djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av embryon från nötkreatur
(EGT L 270, 15.9.1992, s. 27, Celex 31992D0471), senast ändrad genom kommissionens
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Intyget skall vara utfärdat av en officiell veterinär på svenska och på
minst ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.
Hälsointyget skall i original åtfölja sändningen till mottagaren på
destinationsorten, eller vid en införsel från ett tredje land, till gränskontrollstationen. Den som för in embryon eller sperma skall under minst
ett år behålla de intyg som åtföljer sändningen och på begäran visa dem
för en officiell veterinär.
Kontroll och rapportering
9 § Vid en införsel från ett land inom EU eller från Norge, Andorra eller
Färöarna skall mottagaren av en sändning, innan denna delas upp eller
därefter saluförs, kontrollera att sändningen åtföljs av hälsointyg och
härstamningsbevis enligt dessa föreskrifter samt att dessa dokument överensstämmer med sändningen.
Varje oegentlighet eller avvikelse vad gäller sändningen skall omgående rapporteras till Jordbruksverket av mottagaren. Denne skall, i ett
sådant fall, isolera sändningen i avvaktan på att Jordbruksverket beslutar
om vad som skall ske med sändningen.
Härstamningsbevis
10 § Vid en införsel från ett tredje land skall en sändning som utgörs av
embryon eller sperma från renrasiga avelsdjur av nötkreatur eller sperma
från renrasiga avelssvin eller hybridavelssvin åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de villkor och de förlagor som har beslutats av
kommissionen 6 .
11 § Vid en införsel från ett land inom EU eller från Norge, Andorra eller
Färöarna skall en sändning som utgörs av embryon eller sperma från
renrasiga avelsdjur av nötkreatur eller sperma från renrasiga avelssvin
eller hybridavelssvin åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de
förlagor som har beslutats av kommissionen7 .
beslut 96/572/EG. Sperma från nötkreatur - rådets direktiv 88/407/EEG och kommissionens
beslut 94/577/EG av den 15 juli 1994 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid
import av tjursperma från tredje land (EGT L 221, 26.8.1994, s. 26, Celex 31994D0577)
senast ändrad genom kommissionens beslut 1999/495/EG av den 1 juli 1999 om ändring av
beslut 94/577/EG av den 15 juli 1994 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid
import av tjursperma från tredje land (EGT L 192, 24.7.1999, s. 56, Celex 31999D0495).
Sperma från svin - rådets direktiv 90/429/EEG och kommissionens beslut 2002/613/EG.
6 Villkor och förlagor avseende härstamningsbevisen anges i kommissionens beslut
96/510/EG av den 18 juli 1996 om härstamningsbevis för import av avelsdjur samt för deras
sperma, ägg och embryon (EGT L 210, 20.8.1996, s. 53, Celex 31996D0510).
7 Förlagor till härstamningsbevisen anges i följande rättsakter. Embryon och sperma från
renrasiga avelsdjur av nötkreatur – commission decision 88/124/EEC of 21 January 1988
laying down the specimen pedigree certificates for the semen and embryos of pure-bred
breeding animals of the bovine species and the particulars to be entered on those certificates
(EGT L 62, 8.3.1988, s. 32, Celex 31988D0124), senast ändrat genom kommissionens beslut

5

SJVFS 2002:67
Saknr J 21
Införsel av embryon från nötkreatur
Förbud mot införsel
12 § Införsel av embryon från nötkreatur får inte ske från Portugal med
undantag för den autonoma regionen Azorerna.
Begränsning av införsel
13 § Endast djupfrysta embryon får föras in från ett tredje land som
vaccinerar mot mul- och klövsjuka. Sådana embryon måste, utöver vad
som anges i 14 och 15 §,
1. komma från donatordjur som hålls på en anläggning där inget djur
har vaccinerats mot mul- och klövsjuka inom 30 dagar före samlingen av
de embryon som skall föras in och där anläggningen inte har meddelats
några djurhälsorestriktioner, och
2. ha förvarats av en embryosamlingsgrupp eller en embryoproduktionsgrupp under minst 30 dagar före avsändandet.
Villkor för införsel
14 § Embryon som förs in skall
1. ha tillkommit genom inseminering eller befruktning in vitro, varvid
sperman skall ha samlats på en tjurstation som är godkänd för handel
inom EU, i Andorra, Färöarna, Norge eller för införsel till EU,
2. ha samlats, hanterats och förvarats av en embryosamlingsgrupp
eller en embryoproduktionsgrupp som är införd i en lista som har upprättats av en behörig myndighet i avsändarlandet om gruppen är belägen i ett
land inom EU , Andorra, Färöarna eller Norge. Om embryosamlingsgruppen eller embryoproduktionsgruppen är belägen i ett tredje land skall
gruppen vara införd i kommissionens förteckning8 över godkända embryosamlingsgrupper respektive embryoproduktionsgrupper,
2002/8/EG av den 28 december 2001 om fastställande av metoder för genetisk identifiering
av renrasiga avelsdjur av nötkreatur och om ändring av besluten 88/124/EEG och 96/80/EG
(EGT L 3, 5.1.2002, s. 53, Celex 32002D0008). Sperma från renrasiga avelssvin –
kommissionens beslut 89/503/EEG av den 18 juli 1989 om intyg för renrasiga avelssvin och
för sperma, ägg och embryon från sådana djur (EGT L 247, 23.8.1989, s. 22, Celex
31989D0503). Sperma från hybridavelssvin - kommissionens beslut 89/506/EEG av den 18
juli 1989 om intyg för hybridavelssvin och för sperma, ägg och embryon från sådana djur
(EGT L 247, 23.8.1989, s. 34, Celex 31989D0506).
8 Se kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en
förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i
tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (EGT L 250, 29.8.1992,
s. 24, Celex 31992D0452) senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/637/EG av den
31 juli 2002 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över
embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för
export av embryon från nötkreatur till gemenskapen, när det gäller Kanada (EGT L 206,
3.8.2002, s. 29, Celex 32002D0637).
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3. komma från nötkreatur som under minst sex månader närmast före
samlingen av embryona har vistats inom EU, i Andorra, Färöarna, Norge
eller i ett godkänt tredje land,
4. komma från nötkreatur som har vistats i en och samma besättning i
minst 30 dagar före samlingen av embryona,
5. komma från nötkreatur från besättningar som
a. är officiellt fria från tuberkulos,
b. är officiellt fria från brucellos, samt
c. är officiellt fria, fria från leukos eller som inte är fria från
sjukdomen under förutsättning att det har lämnats ett intyg om att det i
besättningen inte har funnits något kliniskt fall av leukos under de senaste
tre åren,
6. komma från nötkreatur som har vistats i en besättning som under de
senaste tolv månaderna inte har visat några kliniska tecken på IBR/IPV,
samt
7. komma från nötkreatur, som samma dag som samlingen av embryona görs, inte visar några kliniska sjukdomstecken och som vistas i en
besättning som inte omfattas av några djurhälsorestriktioner.
15 § Vid en införsel från ett tredje land skall även de ytterligare
djurhälsovillkor som anges i kommissionens beslut 9 vara uppfyllda.
Villkor för införsel av s perma från nötkreatur
16 § Sperma som förs in skall
1. ha samlats och behandlats för artificiell insemination samt ha
förvarats på en tjurstation som är införd i en lista som har upprättats av en
behörig myndighet i avsändarlandet om tjurstationen är belägen i ett land
inom EU, Andorra, Färöarna eller Norge. Om tjurstationen är belägen i ett
tredje land skall den vara införd i kommissionens förteckning10 över
godkända tjurstationer,
2. komma från en tjurstation där samtliga tjurar har uppvisat negativt
resultat vid ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test avseende
IBR/IPV inom de senaste 12 månaderna före samlingen av den sperma
som skall föras in,

9 Se kommissionens beslut 92/471/EEG.
10 Se kommissionens beslut 93/693/EG av den 14 december 1993 om upprättande av en
förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från
nötkreatur från tredje land och om upphävande av beslut 91/642/EEG, 91/643/EEG och
92/255/EEG (EGT L 320, 22.12.1993, s. 35 , Celex 31993D0693) senast ändrad genom
kommissionens beslut 2002/645/EG av den 31 juli 2002 om ändring av beslut 93/693/EG
om godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från
Slovakiska republiken (EGT L 211, 7.8.2002, s. 21, Celex 32002D0645).
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3. komma från tjurar som inte har visat några tecken på sjukdom den
dag då sperman samlas,
4. om den är fryst, ha förvarats på en godkänd tjurstation under minst
30 dagar före avsändandet,
5. komma från tjurar som har hållits på en tjurstation och som under
en period som sträcker sig från 30 dagar före samlingen till 30 dagar efter
samlingen av sperman, eller till avsändningsdagen när det gäller färsk
sperma, har varit fria från mul- och klövsjuka, elakartad lungsjuka,
mjältbrand, rabies, brucellos, tuberkulos, leukos och IBR/IPV,
6. om den är färsk, komma från tjurar som har hållits på en tjurstation
under en sammanhängande period av minst 30 dagar närmast före samlingen av sperma, samt
7. komma från tjurar som inte tillåtits genomföra naturlig betäckning
på en tjurstation.
Särskilda villkor vad gäller mul- och klövsjuka
17 § Sperma som förs in från ett land inom EU eller från Norge, Andorra
eller Färöarna skall, utöver vad som anges i 16 §,
1. komma från tjurar som inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka
under de 30 dagarna närmast före samlingen av sperman, och
2. komma från tjurar som har hållits på en tjurstation som har varit fri
från mul- och klövsjuka i minst tre månader före samlingen av sperman
och minst 30 dagar efter samlingen, eller till avsändningsdagen när det
gäller färsk sperma, och som är belägen i mitten av ett område med en
radie på 10 kilometer inom vilket det sedan minst 30 dagar tillbaka inte
förekommit något fall av mul- och klövsjuka.
Om en tjur har vaccinerats för mul- och klövsjuka inom tolv månader
före samlingen av sperman måste fem procent av sperman från varje
samling och i minst fem strån provtas vid ett laboratorium som har godkänts av Jordbruksverket. Sperman måste ha genomgått ett
virusisoleringstest för mul- och klövsjuka med negativt resultat.
18 § Vid en införsel från ett tredje land skall även de ytterligare djurhälsovillkor som anges i kommissionens beslut11 vara uppfyllda.
Villkor för införsel av s perma från svin
19 § Sperma som förs in skall
1. ha samlats och behandlats för artificiell insemination samt ha
förvarats på en galtstation som är införd i en lista som har upprättats av en
behörig myndighet i avsändarlandet om galtstationen är belägen i ett land

11 Se kommissionens beslut 94/577/EG.
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inom EU , i Andorra, Färöarna eller Norge. Om galtstationen är belägen i
ett tredje land skall den vara införd i kommissionens förteckning12 över
godkända galtstationer,
2. komma från en galtstation där inga djur har vaccinerats mot Aujeszkys sjukdom (AD) och där samtliga djur har uppvisat negativt resultat vid
ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test avseende denna sjukdom
inom de senaste 12 månaderna före samlingen av den sperma som skall
föras in,
3. komma från svin som inte visar några tecken på sjukdom den dag
då sperman samlas,
4. komma från svin som inte tillåtits genomföra naturlig betäckning p å
en galtstation,
5. komma från svin som har hållits på en galtstation som inte är belägen inom ett område som har meddelats djurhälsorestriktioner på grund
av smittsamma svinsjukdomar, samt
6. komma från svin som inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka.
20 § Vid en införsel från ett tredje land skall även de ytterligare
djurhälsovillkor som anges i kommissionens beslut13 vara uppfyllda.
Bestämmelse om undantag
21 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 november 2002. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:59) om
införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin.

MATS PERSSON

Mariann Sköld
(Smittskyddsenheten)
12 Se kommissionens beslut 2002/613/EG.
13 Se kommissionens beslut 2002/613/EG.
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