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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1997:13) om införsel av produkter
av animaliskt ursprung m.m.;
beslutade den 6 februari 2001
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd
med Tullverket och Statens livsmedelsverk, i fråga om Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:13) om införsel av produkter av
animaliskt ursprung m.m.
dels att 8 a och 21 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas två nya bilagor, bilaga 6 och 7,
av följande lydelse.

Djurhälsorestriktioner
8 a § Införsel från land inom EU eller tredje land av kombinerat kött- och
benmjöl, köttmjöl, benmjöl, blodmjöl, torkad plasma och andra
blodprodukter, hydrolyserat protein, hovmjöl, fjäderfämjöl, fjädermjöl, torra
fettgrevar, fiskmjöl, dikalciumfosfat, gelatin och andra liknande produkter bland annat blandningar, foder, fodertillsatser och förblandningar som
innehåller dessa produkter - avsett som foder för djur inom
animalieproduktionen som hålls, göds eller föds upp för produktion av
livsmedel, får inte ske under perioden 1 januari - 30 juni 2001.
Förbudet gäller dock inte
1. fiskmjöl i foder till andra djur än idisslare, enligt de kontrollåtgärder
som skall fastställas i enlighet med förfarandet i rådets direktiv 89/662/EEG

1 Jfr kommissionens beslut 2001/9/EG av den 29 december 2000 om kontrollåtgärder
som är nödvändiga för tillämpningen av rådets beslut 2000/766/EG om vissa
skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med
animaliskt protein (EGT L 2, 5.1.2001, s. 32, Celex 32001D0009).
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av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden2 ,
2. gelatin från icke-idisslare för ytbehandling av tillsatser enligt rådets
direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser3 ,
3. dikalciumfosfat och hydrolyserat protein som erhållits i enlighet med
villkor som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets
direktiv 89/662/EEG4 och som vid införsel åtföljs av ett hälso-intyg enligt
bilaga 6,
4. mjölk och mjölkprodukter i foder till djur inom animalieproduktionen
som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.
Bearbetat animaliskt protein som är avsett för djurfoder
21 § Vid införsel från land inom EU och från Norge av bearbetat animaliskt
protein såsom fiskmjöl, köttmjöl, benmjöl, hovmjöl, hornmjöl, blodmjöl,
fjädermjöl, torkade fettgrevar och andra liknande foderråvaror inklusive
blandningar som innehåller bearbetat animaliskt protein, som är avsett för
djurfoder och som har bearbetats för att bli lämpligt för användning som
foderråvara, skall det av det handels-dokument som anges i 7 § framgå om
foderråvaran innehåller idisslarprotein. Bearbetat animaliskt protein avsett
för ändamål som inte är förbjudna enligt 8 a § skall vid en införsel även
åtföljas av ett hälso-intyg enligt bilaga 7. Införseln skall vara godkänd av
Jordbruksverket.
Vid införsel från Island av bearbetat animaliskt protein i form av
fiskmjöl i foder till andra djur än idisslare skall sändningen åtföljas av det
handelsdokument som anges i 7 §.
Införsel av foderråvara som anges i första stycket får, med den
begränsning som följer av 8 a §, ske från de tredje länder, med undantag
för Norge och när det gäller fiskmjöl Island, som anges i bilaga 2 tabell 7
respektive 8. Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §,
av vilket det skall framgå
1. att foderråvaran har genomgått lämplig värmebehandling,
2. huruvida foderråvaran innehåller idisslarprotein,
3. att foderråvaran efter värmebehandling har hanterats på ett sådant
sätt att det inte finns risk för att den har utsatts för smitta,

2 EGT L 395, 30.12.1989, s. 13 (Celex 31989L0662), senast ändrat genom rådets
direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49, Celex 31992L0118).
3 EGT L 270, 14.12.1970, s. 1 (Celex 31970L0524), senast ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 45/1999 (EGT L 6, 12.1.1999, s. 3, Celex
31999R0045).
4 EGT L 395, 30.12.1989, s. 13 (Celex 31989L0662), senast ändrat genom rådets
direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49, Celex 31992L0118).
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4. att foderråvaran efter bearbetning har undersökts i enlighet med
bilaga 3,
5. att varje sändning omedelbart före avsändandet har undersökts
avseende salmonella i enlighet med bilaga 3, samt
6. att foderråvaran är förpackad i nya emballage eller, vid sändning
med bulktransport, att behållarna är ordentligt rengjorda och desinficerade
med ett i avsändarlandet godkänt desinfektionsmedel.
Vid införsel av fiskmjöl från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell
8, skall det av det hälsointyg som anges i 7 § framgå att
1. foderråvaran innehåller bearbetat lågriskmaterial,
2. foderråvaran har genomgått en sådan värmebehandling att en temperatur av 80°C har uppnåtts i hela massan, samt
3. produkten uppfyller de villkor som anges i andra stycket 3 - 6.
Vid införsel från tredje land, utom från Norge, av bearbetat animaliskt
protein som ingår som råvara i foder till sällskapsdjur, skall de villkor som
anges i 17 § vara uppfyllda.
------------------------Denna författning träder i kraft den 15 februari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Tor-Björn Wallgren
(Smittskyddsenheten)
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Bilaga 6
HÄLSOINTYG
för hydrolyserat protein från hudar och skinn/dikalciumfosfat från
avfettade ben ( 1 ), avsett för handel inom gemenskapen
Hälsointygets referensnummer:....................................................................................
Bestämmelsemedlemsstat:............................................................................................
Ursprungsmedlemsstat: ................................................................................................
Ansvarigt ministerium: ................................................................................................
Myndighet som utfärdar intyget:..................................................................................
I.

Identifiering av sändningen
Hydrolyserat protein av/dikalciumfosfat från avfettade ben av (1 ): .......................
.............................................................................................................................
(art)
Typ av förpackning: .............................................................................................
Antal förpackningar: .............................................................................................
Nettovikt:.............................................................................................................
Sändningens referensnummer vid produktion:. .......................................................

II. Sändningens ursprung
Bearbetningsanläggningens adress och godkännandenummer: .................................
.............................................................................................................................
III. Sändningens destination
Det hydrolyserade proteinet/dikalciumfosfatet från avfettade ben (1 ) skall sändas
från:......................................................................................................................
(lastningsplats)
till: ........................................................................................................................
(bestämmelseland och bestämmelseort)

1
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Stryk det som inte är tillämpligt.
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Transportmedel:
- Typ:...................................................................................................................
- Fartygets registreringsnummer eller namn:..........................................................
Förseglingens nummer:..........................................................................................
Avsändarens namn och adress: ..............................................................................
Mottagarens namn och adress: ..............................................................................
IV. Hälsointyg
Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att de produkter som beskrivs
ovan
- har framställts i en anläggning som godkänts enligt direktiv 90/667/EEG,
- har framställts i enlighet med de villkor som fastställs i bilaga II/bilaga III (1 )
till beslut 2001/9/EG och att de inte får användas vid utfodring av idisslare,
- har undersökts genom ett stickprov från varje sändning och att produkten har
en molekylvikt under 10 000 Dalton (1 ).

Utfärdat i…………………………………, den …………………………………………
(ort)
(datum)

Stämpel (2 )

...........................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (2 )

...........................................................................
(namn, befattning samt titel med versaler)

___________

1 Stryk det som inte är tillämpligt.
2 Underskriften och stämpeln skall vara i annan färg än den tryckta texten.
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Bilaga 7
HÄLSOINTYG
för bearbetat animaliskt protein enligt definitionen i beslut 2000/766/EG,
annat än foder för sällskapsdjur som avses i kapitel 4, bilaga I i direktiv
92/118/EEG och bearbetat animaliskt protein som förtecknas i artikel 2.2 i
det beslutet, avsett för ändamål som inte är förbjudna enligt artikel 3.1 a i
beslut 2000/766/EG och för handel inom gemenskapen eller för export till
tredje land
Hälsointygets referensnummer:....................................................................................
Bestämmelseland:. .......................................................................................................
Urspungsmedlemsstat:..................................................................................................
Ansvarigt ministerium: ................................................................................................
Myndighet som utfärdar intyget:..................................................................................
I.

Identifiering av sändningen
Typ av bearbetat animaliskt protein eller produkt:................................................
Bearbetat animaliskt protein från:. ........................................................................
(art)
Typ av förpackning: .............................................................................................
Antal förpackningar: .............................................................................................
Nettovikt:.............................................................................................................
Sändningens referensnummer vid produktion:........................................................

II. Sändningens ursprung
Bearbetningsanläggningens adress och godkännandenummer: .................................
.............................................................................................................................
III. Sändningens destination
Det bearbetade animaliska proteinet skall sändas
från:......................................................................................................................
(lastningsplats)
till: ........................................................................................................................
(bestämmelseland och bestämmelseort)
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Transportmedel:
- Typ: ..................................................................................................................
- Fartygets registreringsnummer eller namn:.........................................................
Förseglingens nummer:..........................................................................................
Avsändarens namn och adress: ..............................................................................
Mottagarens namn och adress: ..............................................................................
IV. Hälsointyg
Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att de produkter som beskrivs
ovan
- har framställts i en anläggning som godkänts enligt direktiv 90/667/EEG,
- innehåller bearbetat animaliskt protein enligt definitionen i beslut
2000/766/EEG och att de inte får användas för utfodring av djur inom
animalieproduktion som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.

Utfärdat i……………………………………, den ..............................................................
(ort)
(datum)

Stämpel (1 )

...........................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (1 )
...........................................................................
(namn, befattning och titel med versaler)

___________

1

Underskriften och stämpeln skall vara i annan färg än den tryckta texten.
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