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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:72) om handlare som
bedriver handel med nötkreatur och svin avsedda för
in- eller utförsel m.m.;
beslutade den 14 juli 1999
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och 2, 3 och 10 §§
förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., i fråga om
verkets föreskrifter (SJVFS 1998:72) om handlare som bedriver handel med
nötkreatur och svin avsedda för in- eller utförsel m.m.
dels att 1, 2, 6, 8 - 10 och 16 - 18 §§ samt rubriken närmast före 6§
skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer, 8 a och
14 a §§, samt närmast före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser handlare som bedriver handel med nötkreatur
och svin som är avsedda för in- eller utförsel från eller till ett land inom
Europeiska unionen (EU) eller Norge.
Dessa föreskrifter gäller inte nötkreatur och svin som skall delta i
kultur- eller sportevenemang. Föreskrifterna gäller inte heller vildsvin.
Bestämmelser om utförsel av nötkreatur och svin finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och
svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge.
1

Jfr rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som
påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT nr 121,
29.7.1964, s. 1977, Celex 364L0432), senast ändrat genom rådets direktiv 98/46/EG
(EGT nr L 198, 15.7.1998, s. 22, Celex 398L0046), samt rådets direktiv 97/12/EG
(EGT nr L 109, 25.4.1997, s. 1, Celex 397L0012), senast ändrat genom rådets
direktiv 98/99/EG (EGT nr L 358, 31.12.1998, s. 107, Celex 398L0099).
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Bestämmelser om införsel av nötkreatur och svin finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och
svin.
Bestämmelser om transport finns i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1996:105) om transport av levande djur. (SJVFS 1999:74).
Definitioner
2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med
besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemiologisk enhet; om flera besättningar hålls i en och samma anläggning skall
de bilda en enhet som har samma hälsostatus,
handelsanläggning: anläggning, godkänd av Statens jordbruksverk,
som får användas endast av en handlare i dennes verksamhet vid handel
mellan länder inom EU,
handlare: en fysisk eller juridisk person som i kommersiellt syfte köper
och säljer nötkreatur och svin, direkt eller via en mellanhand, och som
regelbundet omsätter djuren inom 30 dagar,
nötkreatur avsedda för avel eller produktion: andra nötkreatur inklusive bison (bison bison) och vattenbuffel (bubalus bubalus) än de som är
avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,
nötkreatur avsedda för slakt: nötkreatur inklusive bison (bison bison)
och vattenbuffel (bubalus bubalus) avsedda för omedelbar slakt,
svin avsedda för avel eller produktion: andra svin än vildsvin och
svin som är avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,
svin avsedda för slakt: svin, utom vildsvin, avsedda för omedelbar
slakt, samt
vildsvin: andra svin än sådana som hålls eller föds upp i en anläggning
inom- eller utomhus. (SJVFS 1999:74).
Registrering av handlare
Allmänt
3 § En handlare som bedriver handel med nötkreatur eller svin som är
avsedda för in- eller utförsel skall vara registrerad hos Jordbruksverket.
Ansökan om registrering
4 § Ansökan om registrering skall skickas till Jordbruksverket och
innehålla uppgifter om vilka djurslag och med vilka länder som handel skall
bedrivas. I förekommande fall skall av ansökan även framgå vilka
anläggningar som används i verksamheten.
Registreringen gäller under ett år.
5 § Vid registrering skall varje handlare tilldelas ett godkännandenummer.
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Villkor för handlare
Djurhälsovillkor m.m.
6 § En handlare får endast bedriva handel med nötkreatur och svin som
1. uppfyller de villkor som gäller för handel inom EU, och
2. är märkta och identifierade vid införsel i enlighet med de bestämmelser som har uppställts av Europeiska gemenskapernas råd och vid
utförsel i enlighet med bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.
Nötkreatur måste dessutom
1. vara rapporterade i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur, och
2. komma från besättningar som är officiellt fria från brucellos,
tuberkulos och enzootisk bovin leukos (EBL). (SJVFS 1999:74).
Hälsointyg m.m.
7 § Handlaren skall kontrollera djurens märkning samt hälsointyg och
andra dokument som skall åtfölja det aktuella djurslaget.
Register
8 § Handlaren skall föra in följande uppgifter i ett register eller i en
databas:
1. djurägarens namn,
2. avsändaranläggningens adress,
3. köpdatum och datum för djurens ankomst till och avresa från
handelsanläggningen,
4. antal och identitetsnummer samt avsändaranläggningens produktionsplatsnummer vad avser nötkreatur,
5. antal och avsändaranläggningens produktionsplatsnummer vad avser svin,
6. djurens destinationsplats,
7. köparens namn och adress, samt
8. transportörens transportnummer och registreringsnumret för det
transportmedel, från vilket i- och urlastning av djur sker på handels anläggningen,
9. kopior av färdplan samt serienummer på hälsointygen.
Uppgifterna skall sparas i minst tre år. (SJVFS 1999:74).
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Återkallande av godkännandenummer
8 a § Om handlaren inte följer bestämmelserna i föreskrifterna kan
Jordbruksverket återkalla godkännandenumret. (SJVFS 1999:74).
Godkännande av handelsanläggningar
Allmänt
9 § En handelsanläggning för nötkreatur eller svin som är avsedda för ineller utförsel skall vara godkänd från smittskyddssynpunkt av Jordbruksverket och tilldelas ett godkännandenummer.
En handelsanläggning skall tilldelas ett produktionsplatsnummer i
enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om
märkning och registrering av djur. (SJVFS 1999:74).
Ansökan om godkännande av handelsanläggning
10 § Ansökan om godkännande skall skickas till Jordbruksverket och
innehålla uppgifter om anläggningens geografiska läge, avstånd till
närmaste djurbesättning samt en detaljerad plan över byggnaden samt
området kring densamma. Av ansökan skall även framgå vem som ansvarar
för anläggningen och för vilket eller vilka djurslag den skall användas.
Innan en handelsanläggning kan godkännas skall ett intyg från länsstyrelsen eller den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet ges in till Jordbruksverket. Av intyget skall
framgå att de utrymmen i vilka djur skall hållas uppfyller de krav som anges
i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:129) om djurhållning
inom lantbruket m.m. (SJVFS 1999:74).
Villkor för godkännande av handelsanläggning
11 § Anläggningen skall ha
1. lämpliga faciliteter för
a. i- och urlastning av djur,
b. inhysning av djur,
c. vattning och utfodring av djur,
d. skötsel av djur, samt
e. ombyte och rengöring av kläder och skodon,
2. möjlighet till isolering av djur,
3. möjlighet till inspektion av varje djur,
4. lämplig utrustning för rengöring och desinficering av utrymmen
och transportmedel,
5. lämpligt utrymme för lagring av foder, strö och gödsel, samt
6. ett lämpligt system för uppsamling av spillvatten.
De faciliteter som avses i första stycket 1 skall vara lätta att rengöra
och desinficera.
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12 § Handelsanläggningen får inte vara belägen i ett område som står
under djurhälsorestriktioner.
13 § Handelsanläggningen skall stå under tillsyn av en officiell veterinär.
Återkallande av godkännande
14 § Om förutsättningarna för godkännande inte längre föreligger kan
Jordbruksverket återkalla godkännandet.
Villkor för handelsanläggningar
14 a § När handelsanläggningen används enligt dessa föreskrifter får den
inte användas för annat ändamål. (SJVFS 1999:74).
Kontroll av djuren
15 § Handlaren skall se till, då denne har djur på en handelsanläggning, att
1. personalen har nödvändig kunskap för att ge djuren lämplig skötsel,
2. regelbundna kontroller av djuren och eventuell provtagning utförs
av den officiella veterinären, samt att
3. nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra sjukdomsspridning.
Djurhälsovillkor
16 § Nötkreatur och svin får endast föras in på handelsanläggningen om
djuren
1. uppfyller de villkor som gäller för handel inom EU, och
2. är märkta och identifierade vid införsel i enlighet med de bestämmelser som har uppställts av Europeiska gemenskapernas råd och vid
utförsel i enlighet med bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.
Nötkreatur måste dessutom
1. vara rapporterade i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur, och
2. komma från besättningar som är officiellt fria från brucellos,
tuberkulos och enzootisk bovin leukos (EBL). (SJVFS 1999:74).
Rengöring och desinficering
17 § Handelsanläggningen skall rengöras och desinficeras efter, och vid
behov före, varje användning enligt den officiella veterinärens instruktioner. (SJVFS 1999:74).
Övriga bestämmelser
18 § Handelsanläggningen skall inspekteras minst en gång per år av
Jordbruksverket eller av officiell veterinär som utsetts av Jordbruks
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verket. Vid inspektionen skall det kontrolleras att villkoren för godkännandet är uppfyllda. (SJVFS 1999:74).
19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning2 träder i kraft den 15 juli 1998.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 26 juli 1999.

ANDERS SWAHNBERG

Mariann Sköld
(Smittskyddsenheten)
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