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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:69)
om utförsel av varor av animaliskt ursprung till länder
inom Europeiska unionen (EU)1 ;
Statens jordbruksverk har, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen
(1994:542) om utförsel av levande djur m.m., föreskrivit följande.2
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser utförsel av varor av animaliskt ursprung som
inte är avsedda för livsmedelsändamål.
2 § Vid tillämpning av bestämmelserna i kungörelsen avses med
vara: produkt som helt eller delvis består av material som härrör från
djur,
smittsamt agens: en mikroorganism, t.ex. virus, bakterie, parasit eller
liknande som kan orsaka smittsam sjukdom hos människor eller djur,
smittsam sjukdom: anmälningspliktig sjukdom enligt bilaga 1,
gödsel: alla blandningar av avföring och urin från nötkreatur, svin,
hästdjur och fjäderfä, samt
lågriskmaterial: köttbiprodukter och fiskavfall, utom djurexkrementer
och matavfall, som inte anses överföra allvarlig risk för överföring av
smittsam sjukdom till djur eller människor och som härrör från djur vars
kött är av livsmedelskvalitet,
högriskmaterial: kött, köttbiprodukter och fiskavfall från djur som
självdött, avlivats i samband med åtgärder för sjukdomsbekämpning, inte
underkastats veterinärbesiktning efter slakt eller import av produkter från
tredje land som inte uppfyller gemenskapens villkor samt allt animaliskt
avfall som kan utgöra hälsofara för människor och djur. (SJVFS
1995:174).

1 Författningen senast ändrad SJVFS 1998:77.
2 Jfr rådets direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1992, s. 49, Celex 31992L0118).
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3 § För utförsel till land inom EU skall varorna uppfylla de allmänna
bestämmelserna i 3 - 6 §§ och de särskilda villkor som ställs för respektive
varuslag i 7 - 20 §§.
Exportör skall vara registrerad hos Statens Jordbruksverk. Ansökan om
registrering skall vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före första
utförseltillfället.
Krav på anläggningar
4 § Vara som omfattas av bestämmelserna i dessa föreskrifter skall härröra
från en anläggning som av Jordbruksverket eller Statens livsmedelsverk
har blivit godkänd för handel inom EU (registrerad anläggning).
För att Jordbruksverket skall godkänna en anläggning, från vilken
produkter som anges i 7 - 16 eller 19 §§ härrör, krävs att anläggningen står
under tillsyn av behörig myndighet eller i förekommande fall av en officiell
veterinär och därutöver att den som ansvarar för anläggningen i samband
med godkännande åtar sig att i erforderlig omfattning
1. se till att varorna uppfyller de särskilda produktionskraven i dessa
föreskrifter,
2. upprätta och tillämpa ett egenkontrollprogram där kritiska punkter
kontrolleras (enligt HACCP-metod),
3. se till att det regelbundet uttages prover för analys i laboratorium för
kontroll av att varorna uppfyller kraven i dessa föreskrifter,
4. föra journal över egenkontrollprogrammet med de analysresultat som
erhålles, varvid uppgifterna skall arkiveras under minst två år och på
begäran uppvisas för officiell veterinär eller kontrolltjänsteman,
5. se till att innehållsförteckning och märkning av varan är fullständigt
utförd,
6. informera officiell veterinär eller den myndighet eller tjänsteman som
utövar tillsyn över verksamheten om det vid egenkontroll eller på annat
sätt uppstår misstanke om hälsorisker för djur eller människor, och
7. se till att alla varor åtföljs av en sådan handling som anges i 5 §.
För att en anläggning, från vilken produkter som anges i 17, 18 eller 20
§§ härrör, skall godkännas krävs att den står under tillsyn av en officiell
veterinär eller behörig myndighet samt att den som ansvarar för anläggningen åtar sig att följa det egenkontrollprogram den ansvarige veterinären anvisar samt bestämmelserna under punkt 4 - 6 ovan följs i erforderlig omfattning.
Intyg
5 § Vid utförsel av vara som anges i dessa föreskrifter skall, om inte annat
anges, försändelsen åtföljas av en handling utfärdad av tillverkaren. Av
handlingen skall framgå varans art, anläggningens godkännandenummer
och de ytterligare uppgifter som i dessa föreskrifter anges för respektive
varuslag.
2

SJVFS 2000:103
Saknr J 132
Vid utförsel av vara som är avsedd för djurfoder skall, om inte annat
anges, handling enligt första stycket innehålla uppgift om vilka däggdjursvävnader som ingår i varan.
Djurhälsorestriktioner
6 § Vara får, om inte annat anges, inte härröra från ett område eller en
anläggning som lyder under några restriktioner av djurhälsoskäl. På särskild ansökan kan Jordbruksverket medge undantag för behandlade produkter.
Varuslagsbestämmelser
Mjölk, torkad mjölk och mjölkprodukter
7 § Vid utförsel av mjölk, torkad mjölk och mjölkprodukter skall det av
åtföljande handling enligt 5 § framgå
1. att mjölken har pastöriserats (71.7°C under minst 15 sekunder) och
för torkade mjölkprodukter att värmebehandling under torkningsprocessen
har tillämpats,
2. att torkade mjölkprodukter inte på nytt utsatts för smitta innan de
förpackades i nya behållare, och
3. att, vid transport i bulklaster, behållaren har desinficerats med ett
godkänt desinfektionsmedel.
Magar och tarmar av däggdjur
8 § Vid utförsel av magar och tarmar skall det av intyg enligt 5 § framgå att
varan härrör från en godkänd anläggning för saltning och torkning eller
från ett godkänt slakteri.
Hudar och skinn från hovdjur
9 § Hudar och skinn som genomgått fullständig garvning eller som är
kalkade, picklade eller av typen "wet blue" omfattas inte av dessa föreskrifter.
Vid utförsel av obehandlade hudar och skinn, färska eller kylda, skall
hudarna eller skinnen härröra från djur vars kött uppfyller djurhälsokraven
för utförsel till länder inom EU. Vid utförsel skall varorna åtföljas av ett av
en officiell veterinär eller besiktningsveterinär utfärdat intyg som skall
innehålla uppgift om typ av hud eller skinn, anläggningens
registreringsnummer och veterinärens kodnummer.
Vid utförsel av behandlade hudar och skinn skall det av handling enligt
5 § framgå att hudarna eller skinnen har genomgått
1. torkning, torr- eller våtsaltning under minst 14 dagar, saltning i
havssalt med tillsats av 2 procent natriumbikarbonat under minst sju dagar, eller
2. torkning under minst 42 dagar vid en temperatur av 20°C.
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Varan får inte ha varit i kontakt med någon annan vara som kan
misstänkas överföra smittsam sjukdom.
Sällskapsdjurfoder som helt eller delvis härrör från lågriskmaterial
10 § Varor i helkonserv skall åtföljas av ett intyg av en officiell veterinär
eller besiktningsveterinär utvisande att produkterna har blivit värmebehandlade och uppnått ett FC-värde om minst 3,0.
Vid utförsel av halvfuktigt foder (semi-moist) skall det av handling
enligt 5 § framgå
1. att den animaliska råvaran härrör från friska djur, vars kött är av
livsmedelskvalitet,
2. att råvaran har genomgått värmebehandling till 90°C i hela massan,
samt
3. att det säkerställts att varan inte på nytt utsatts för smitta efter behandling.
Vid utförsel av torrfoder skall det av handling enligt 5 § framgå
1. att den animaliska råvaran upphettats till minst 90°C i hela massan,
2. att varan inte på nytt utsatts för smitta efter värmebehandling,
3. att produkten är förpackad i nya emballage, och
4. att varan med negativt resultat genomgått de test som avses i bilaga
2.
Vid utförsel av varor av behandlad hud (tuggben) skall det av handling
enligt 5 § framgå
1. att varan har genomgått effektiv värmebehandling mot smittsamma
agens inklusive salmonella, och
2. att varan inte på nytt utsatts för smitta efter värmebehandling.
Ben, horn, hovar och produkter därav
11 § Vid utförsel av ben, horn, hovar och varor därav, dock inte mjölvaror,
skall varorna härröra från djur vars kött uppfyller djurhälsokraven för
utförsel till länder inom EU. Vid utförsel skall varorna, om de är avsedda för
foderändamål, åtföljas av ett av en officiell veterinär eller besiktningsveterinär utfärdat intyg som skall innehålla uppgift om varuslag,
anläggningens registreringsnummer och veterinärens kodnummer. Vid
utförsel för annat ändamål skall varorna åtföljas av handling enligt 5 §.
Bearbetat animaliskt protein
12 § Vid utförsel av bearbetat animaliskt protein såsom fiskmjöl, köttmjöl,
benmjöl, hovmjöl, hornmjöl, blodmjöl, fjädermjöl, torkade fettgrevar och
andra liknande varor som har bearbetats för att bli lämpliga att användas
direkt eller som beståndsdel i blandning skall varan åtföljas av ett
handelsdokument enligt bilaga 2.
Om det bearbetade animaliska proteinet härrör från däggdjur skall
varan dessutom åtföljas av en deklaration enligt bilaga 3. (SJVFS
1998:77).
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12 a § Utförsel av bearbetat animaliskt protein som härrör från däggdjur,
med de undantag som anges i andra stycket, och som har bearbetats på
annat sätt än som anges i bilaga 4 får endast ske för förbränning.
Det krav på bearbetning som anges i första stycket gäller inte framställning av foder för sällskapsdjur eller pälsdjur, gelatin, fett eller sådana
produkter för vilka tillverkaren kan lämna skriftlig försäkran att de skall
användas för andra ändamål än som livsmedel eller foder för andra djur än
sällskapsdjur eller pälsdjur. Kravet gäller inte heller om bearbetningen
avser körtlar och andra organ för farmaceutiskt bruk, hudar och skinn,
hovar, horn, hår, blod och blodprodukter, mjölk och mjölkprodukter eller
ben av livsmedelskvalitet.
Utförsel av sådant bearbetat protein som avses i första stycket får
endast ske under förutsättning att
1. det finns en överenskommelse mellan Jordbruksverket och den
behöriga myndigheten i mottagarlandet enligt vilken mottagarlandet accepterar att ta emot varan,
2. varan åtföljs av ett intyg enligt bilaga 5,
3. materialet transporteras i förseglade, täckta behållare eller fordon och
forslas direkt till den plats där det skall brännas, samt
4. behållarna är märkta ”Ej djurfoder - skall brännas” på språken i
ursprungs-, transit- och mottagarländerna.
Ansvarig veterinär för den avsändande anläggningen skall underrätta
den ansvarige veterinären för den mottagande anläggningen om transporten. (SJVFS 1998:77).
Blod och blodvaror från alla djurslag utom hästdjur
13 § Blod och blodvaror skall vid utförsel vara förpackade i väl förseglade,
ogenomträngliga behållare och åtföljas av en handling enligt 5 §. Varorna
skall under transporten hållas åtskilda från andra varor av animaliskt
ursprung.
Hästserum
14 § Hästserum skall vid utförsel härröra från hästar som inte uppvisar
något tecken på allvarlig smittsam sjukdom och åtföljas av en handling
enligt 5 §.
Ister och annat animaliskt fett
15 § Ister och annat animaliskt fett skall vid utförsel åtföljas av en handling enligt 5 §.
Färska köttbiprodukter för produktion av djurfoder och för
farmaceutiskt eller tekniskt bruk
16 § Varan skall anses som färsk om den ej har behandlats på annat vis än
med kyla och får endast innehålla lågriskmaterial.
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Varan skall transporteras direkt till mottagaranläggningen eller till en av
mottagarlandet godkänd lagerlokal.
Varan skall transporteras i vattentäta och väl förslutna behållare eller
transportfordon. I handling enligt 5 § och på transportbehållaren skall det
stå tydligt "Endast för tillverkning av djurfoder" eller "Endast för tillverkning av farmaceutiska eller tekniska produkter". Mottagaranläggningens namn och adress skall vara tydligt utmärkt på försändelsen och i
handlingen.
Ansvarig veterinär för den avsändande anläggningen skall underrätta
den ansvarige veterinären för den mottagande anläggningen om transporten.
Biodlingsprodukter
17 § Vid utförsel av honung, bivax, drottninggelé, propolis, eller pollen
som är avsedda för användning inom binäringen skall det av handling
enligt 5 § framgå att varan inte härrör från ett område som lyder under
djurhälsorestriktioner avseende amerikansk yngelröta.
Jakttroféer
18 § Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om
handel med skyddade arter.
Jakttroféer från klövbärande djur och fåglar som har genomgått en
fullständig uppstoppning så att de kan bevaras vid normal rumstemperatur
får utföras utan ytterligare djurhälsokrav.
Jakttroféer från klövbärande djur och fåglar som inte har blivit uppstoppade skall härröra från ett område som inte lyder under några djurhälsorestriktioner för det berörda djurslaget eller uppfylla kraven i punkt 1
eller 2 i denna paragraf.
1. Jakttroféer som enbart består av ben, horn, hovar, klor eller tänder
skall
a. ha kokats i vatten tills dess att all annan vävnad har avlägsnats,
b. ha desinfekterats med ett godkänt medel och med väteperoxid
när trofén består av ben,
c. ha förpackats omedelbart efter behandling i genomskinligt och
välförslutande material för att förhindra att trofén kontamineras, och
d. åtföljas av ett intyg från försäljaren eller leverantören utvis ande
att ovanstående krav är uppfyllda.
2. Jakttroféer som enbart består av hud eller skinn skall
a. vara antingen torkade eller våt- eller torrsaltade under minst två
veckor,
b. ha förpackats omedelbart efter behandling för att förhindra att
varan utsätts för smitta, varvid förpackning skall bestå av individuella
genomskinliga och väl förslutna emballage, och
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c. åtföljas av ett intyg från försäljaren eller leverantören utvis ande
att ovanstående krav har uppfyllts.
Naturgödsel
19 § Behandlad gödselprodukt skall
1. ha blivit behandlad för att säkerställa att den är fri från smittsamma
agens,
2. vara fri från salmonella, i den meningen att ingen salmonellasmitta
påträffats i 25 gram behandlad produkt, uttaget från ett representativt antal
slumpmässigt fördelade prov,
3. vara fri från enterobacteriaceae (aeroba bakterietal < 1000 cfu per
gram produkt),
4. ha nedsatt nivå avseende sporbildande bakterier och toxinbildning,
varvid produktens aW-värde skall understiga 0,7, och
5. förvaras så att varan inte på nytt utsätts för smitta och så att fuktbildning förhindras antingen i väl tillslutna siloer eller i välslutna plastpåsar.
Obehandlad ull, hår, borst, fjädrar och andra delar av fjädrar
20 § Med obehandlad ull avses ull som inte blivit tvättad i en anläggning
eller blivit blekt. Med obehandlade fjädrar avses fjädrar som inte blivit
behandlade med ånga eller liknande process som dödar smittfarliga agens.
Plymer och fjädrar som medföljer privatpersoner eller som sänds till
privatpersoner för icke-industriellt bruk omfattas ej av bestämmelserna i
dessa föreskrifter.
Varan skall vara helt torr och förpackad i välförslutna och säkra emballage och sändas direkt till mottagaranläggningen eller till lagringslokal
på sådant sätt att spridning av smitta undviks.
Högriskmaterial
21 § För exportör som låter föra ut högriskmaterial krävs tillstånd av
Jordbruksverket. (SJVFS 1995:174).
Övriga bestämmelser
22 § Jordbruksverket kan efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 1 maj 1995.

3 SJVFS 1995:69.
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------------------------Denna författning4 träder i kraft den 29 november 1995.
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 1 augusti 1998.

(Statens jordbruksverk)

4 SJVFS 1995:174.
5 SJVFS 1998:77.
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Bilaga 1
Anmälningspliktig sjukdom som medför restriktioner i handeln enligt
denna föreskrift för den vara som berörs
Mul & klövsjuka
Klassisk svinpest
Afrikansk svinpest
Swine vesicular disease
Afrikansk hästpest
Hönspest
Newcastlesjukan
Rinderpest
Peste de petits ruminants
Bluetongue
Får & get koppor
Vesikulär stomatit
Teschensjukan
Lumpy skin disease
Rift Valley feber
IHN- Infektiös hematopoetisk nekros
BSE
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Bilaga 2
HANDELSDOKUMENT
för bearbetat animaliskt protein avsett som djurfoder och för produkter,
inbegripet blandningar som innehåller sådant protein, avsedda för handel
inom gemenskapen
Mottagarland: .......................................................................................................
Handelsdokumentets nummer: ...........................................................................
Ursprungsmedlemsstat:.......................................................................................
I.

Identifiering av proteinet eller produkten
Proteinets eller produktens art:....................................................................
Protein eller produkt som framställts av råmaterial från följande
arter:
..........................................................................................................................
Förpackningssätt: ..........................................................................................
Antal förpackningar (gäller ej vid bulktransport):.....................................
Nettovikt:.........................................................................................................

II. Proteinets eller produktens ursprung
Anläggningens adress:.................................................................................
Veterinärt kontrollnummer för den godkända anläggning som producerar proteinet:............................................
III. Proteinets eller produktens bestämmelseort
Proteinet eller produkten kommer att skickas
från: ..................................................................................................................
(lastningsplats)

till:.....................................................................................................................
(bestämmelseort)

med följande transportmedel:
Typ:..................................................................................................................
Fordonets registreringsnummer eller fartygets namn:..............................
Producentens namn och adress:..................................................................
..........................................................................................................................
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Mottagarens namn och adress:...................................................................
..........................................................................................................................
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IV.Försäkran
Undertecknad försäkrar att
1. det protein eller den produkt som avses ovan innehåller
a) bearbetat animaliskt protein som är avsett som djurfoder, som
har bearbetats i en anläggning vilken godkänts i enlighet med
rådets direktiv 90/667/EEG och som
−

vad beträffar protein från däggdjur utom de produkter som
förtecknats i artikel 1.2 i kommissionens beslut 96/449/EG,
har värmts upp till en temperatur av minst 133°C i hela
materialet under minst 20 minuter, vid ett tryck av 3 bar och
med en partikelstorlek före bearbetningen på högst 50 mm.

−

vad beträffar protein som inte är från däggdjur och som
erhållits från högriskmaterial har värmts upp i enlighet med
ovannämnda system eller det system som avses i kapitel …..
(ange kapitel) i kommissionens beslut 92 562/EEG.
(Stryk det som inte gäller.)

2. det protein eller den produkt som avses ovan
-

har producerats av protein från idisslare

-

har producerats utan protein från idisslare
(Stryk det som inte gäller.)

Utfärdat i ................................................den ........................................................
.................................................................................................................................
(underskrift av anläggningens ägare eller dennes företrädare)

(SJVFS 1998:77).
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DEKLARATION
för bearbetat animaliskt protein från däggdjur utom de blandningar och
produkter som förtecknats i artikel 1.2 i kommissionens beslut
96/449/EG

Handelsdokumentets nummer6: .........................................................................

DEKLARATION

Deklarationens nummer:......................................................................................

Undertecknad intygar härmed i egenskap av officiell veterinär att
anläggningen
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(anläggningens adress och veterinärkontrollnummer)

är godkänd i enlighet med rådets direktiv 90/667/EG, tillämpar de bearbetningsnormer som fastställts i bilagan till beslut 96/449/EG och har
validerats enligt de förfaranden som bestämts av Vetenskapliga
veterinärmedicinska kommittén.

Utfärdat i ................................................den........................................................

..............................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift)7

Officiell7

stämpel

6
7

Anläggningens ägare eller dennes representant ansvarar för att handelsdokument ifylles.
Underskriften och stämpeln får inte ha samma färg som trycket.
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..............................................................................................
(namn med versaler, befattning och titel)

(SJVFS 1998:77).
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Bilaga 4
Minimiparametrar för bearbetning av animaliskt avfall från däggdjur
Maximal partikelstorlek
Temperatur
Tid
Tryck (absolut)

50 mm
> 133ºC
20 minuter
3 bar

Bearbetningen får genomföras antingen omgångsvis eller i ett kontinuerligt system. (SJVFS 1998:77).
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Bilaga 5
OFFICIELLT INTYG
för bearbetat animaliskt protein från däggdjur som inte har bearbetas i
enlighet med kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 96/449/EG
och som är avsett att brännas i en annan medlemsstat
Mottagarland: .......................................................................................................
Hälsointygets referensnummer: .........................................................................
Ursprungsmedlemsstat:.......................................................................................
Ansvarig myndighet:...........................................................................................
Utfärdande avdelning:.........................................................................................
I.

Identifiering av proteinet eller produkten
Förpackningssätt: ..........................................................................................
Antal förpackningar (gäller ej vid bulktransport):.....................................
Nettovikt:.........................................................................................................

II. Sändningens ursprung
Anläggningens adress:.................................................................................
III. Sändningens bestämmelseort
Det animaliska avfallet från däggdjur kommer att skickas
från: ..................................................................................................................
(lastningsplats)

till:.....................................................................................................................
(bestämmelseort)

med följande transportmedel:
Typ:..................................................................................................................
Fordonets registreringsnummer eller fartygets namn:..............................
Avsändarens namn och adress:..................................................................
..........................................................................................................................
Mottagarens namn och adress:...................................................................
..........................................................................................................................
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IV.Intyg
Undertecknad intygar härmed i egenskap av officell veterinär att den
ovan beskrivna produkten innehåller animaliskt protein från däggdjur,
som inte har bearbetats i enlighet med kriterierna i bilagan till
kommissionens beslut 96/449/EG, som inte får användas i något annat
syfte än för förbränning och som uppfyller villkoren i artikel 4.2 b och c
i kommissionens beslut 97/735/EG.

Utfärdat i ................................................den........................................................

..............................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift)8
Officiell9
stämpel

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

(SJVFS 1998:77).

8 Underskriften
9

och stämpeln får inte ha samma färg som trycket.
Underskriften och stämpeln får inte ha samma färg som trycket.
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