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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:21) om införsel av färskt kött
och köttprodukter;
beslutade den 23 december 2002
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 3 § förordningen
(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. att 2 och 7 §§ verkets
föreskrifter (SJVFS 1996:21) om införsel av färskt kött och köttprodukter skall ha följande lydelse.
2 § 2 Dessa föreskrifter är tillämpliga vid införsel av färskt kött och köttprodukter för livsmedelsändamål.
Dessa föreskrifter omfattar inte:
1. Införsel till enskilt hushåll av konserverade köttprodukter vars sammanlagda vikt understiger 1 kg och som kommer från EU utom Storbritannien och Nordirland.
2. Kött och köttprodukter som är avsedda för konsumtion av besättning och passagerare på transportmedel i internationell trafik. I de fall
avlastning sker av nämnda produkter eller köksavfall från dessa produkter
skall destruktion ske enligt instruktioner av en officiell veterinär. Kött och
köttprodukter behöver inte destrueras om de överförs direkt eller efter att
tillfälligt ha placerats under tullkontroll från ett transportmedel till ett
annat.
7 § 3 Vid införsel av kött eller köttprodukter för förbrukning i enskilt
hushåll från länder inom EU gäller bestämmelserna i 6 § första stycket
punkt 1 och 2 endast om varornas sammanlagda vikt överstiger 15 kg
eller om de införs i ett postpaket med en vikt som överstiger 10 kg.
Barnmat och specialmat som krävs av medicinska skäl och som är
avsedda för förbrukning i enskilt hushåll, får föras in från tredje land eller
delar av tredje land varifrån import är tillåten utan krav på ett sådant
hälsointyg som anges i 6 §. Införsel får ske under förutsättning att pro-
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dukten inte måste kylas innan konsumering, att produkten är en förpackad
märkesvara för direkt försäljning till slutkonsumenten och att förpackningen inte brutits.
Införsel av kött, köttprodukter och konserverade köttprodukter får ske
för förbrukning i enskilt hushåll utan ett sådant hälsointyg som anges i 6 §
från Grönland, Färöarna, Island, Andorra, San Marino, Liechtenstein,
Schweiz, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern,
Slovenien, Rumänien, Bulgarien, Malta och Cypern. Införsel får ske
under förutsättning att produkten tas med av resenärer i handen eller i
bagaget och att dess beskaffenhet och mängd är rimlig för vad som kan
tänkas konsumeras av en enskild individ.
Införsel av nedlagt storvilt från länder inom EU och från Norge får ske
utan ett sådant hälsointyg som anges i 6 § under förutsättning att det endast avser ett storviltdjur och att det är avsett för förbrukning i enskilt
hushåll.
Införsel enligt denna bestämmelse får ske under förutsättning att djurhälsokraven i dessa föreskrifter är uppfyllda.
-----------------------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.
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