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Statens jordbruksverks föreskrifter
om införsel av produkter av animaliskt ursprung m.m.;
beslutade den 30 januari 1997
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd
med Generaltullstyrelsen och Statens livsmedelsverk, följande.1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Dessa föreskrifter avser införsel av produkter av animaliskt ursprung
och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.
Bestämmelser om införsel av kött och köttprodukter avsedda för
livsmedelsändamål finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1996:21) om införsel av färskt kött och köttprodukter och bestämmelser om
införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur för livsmedelsändamål finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur
och blötdjur och produkter därav.
Vid införsel av livsmedel gäller även förordningen (1994:1717) om
kontroll av livsmedel som importeras från tredje land och föreskrifter
meddelade med stöd av den författningen.

1 Jfr rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 62, 15.3.1992, s. 49, Celex 392L0118)
senast ändrat genom kommissionens beslut 96/405/EG (EGT nr L 165, 4.7.1996, s.
40, Celex 396D0405), rådets direktiv 96/90/EG (EGT nr L 13, 16.1.1997, s. 24,
Celex 396L0090), kommissionens beslut 95/340/EG (EGT nr L 200, 24.8.1995, s.
38, Celex 395D0340) senast ändrat genom kommissionens beslut 96/584/EG (EGT nr
L 225, 9.10.1996, s. 20, Celex 396D0584), kommissionens beslut 95/341/EG (EGT
nr L 200, 24.8.1995, s. 42, Celex 395D0341), 94/187/EG (EGT nr L 89, 6.4.1994, s.
18, Celex 394D0187), 96/106/EG (EGT nr L 24, 31.1.1996, s. 34, Celex
396D0106), 94/309/EG (EGT nr L 137, 1.6.1994, s. 62, Celex 394D0309),
94/446/EG (EGT nr L 183, 19.7.1994, s. 46, Celex 394D0446), 94/344/EG (EGT nr
L 154, 21.6.1994, s. 45, Celex 394D0344), 94/143/EG (EGT nr L 62, 5.3.1994, s.
41, Celex 394D0143), 96/500/EG (EGT nr L 203, 13.8.1996, s. 13, Celex
395D0500) samt 94/435/EG (EGT nr L 180, 14.7.1994, s. 40, Celex 394D0435).
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Dessa föreskrifter omfattar inte införsel av produkter som regleras
särskilt i Läkemedelsverkets föreskrifter.
Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om
handel med utrotningshotade arter av vilda djur.
Definitioner
2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med
allvarlig smittsam sjukdom: mul- och klövsjuka, boskapspest, kontagiös bovin pleuropneumonia, bluetounge, swine vesicular disease (SVD),
klassisk och afrikansk svinpest, svinlamhet (teschensjuka), aviär influensa
(hönspest), Newcastlesjuka, afrikansk hästpest, vesikulär stomatit, peste
des petits ruminants, rift valley fever, lumpy skin disease, får- och
getkoppor, infektiös hematopoietisk nekros (IHN) och bovin spongiform
encephalopati (BSE),
animaliskt avfall: djurkroppar eller delar av djur eller produkter av
animaliskt ursprung, som inte är avsedda för livsmedelsändamål; till
animaliskt avfall räknas inte djurexkrementer och matavfall,
animaliskt högriskmaterial: animaliskt avfall som kan misstänkas
medföra allvarliga risker för djurs eller människors hälsa; till högriskmaterial räknas
a. alla djur som hålls för jordbruksproduktion som har dött men som
inte är uppslaktade (obesiktigad slakt), däribland dödfödda eller ofödda
djur samt frånsorterade kläckägg,
b. kroppar av övriga djur såsom pälsdjur och sällskapsdjur,
c. djur som har avlivats i samband med åtgärder för sjukdomsbekämpning,
d. animaliskt avfall inklusive blod från djur som har visat tecken på
smittsam sjukdom i samband med slakt,
e. alla delar från ett djur som har slaktats på ett normalt sätt men
utan att ha underkastats besiktning efter slakt med undantag av hudar,
skinn, hovar, fjädrar, ull, horn och blod,
f. allt kött och livsmedel av animaliskt ursprung som är skämt,
g. alla animaliska produkter som kommer från tredje land och som
inte uppfyller de djurhälsokrav som gäller för införsel till länder inom
Europeiska unionen (EU),
h. djur som hålls för jordbruksproduktion och som har dött under
transitering,
i. mjölk, kött eller andra produkter av animaliskt ursprung som på
grund av restsubstanser är underkända som livsmedel,
j. fisk som visar tecken på sjukdom som kan överföras till fisk eller
människor, samt
k. lågriskmaterial som bearbetas eller hanteras med högriskmaterial,
animaliskt lågriskmaterial: animaliskt avfall som inte är animaliskt
högriskmaterial,
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animalisk slaktbiprodukt: färskt kött, körtlar och inälvor som inte är
avsedda för livsmedelsändamål samt fiskavfall,
blod: helblod som utgörs av animaliskt lågriskmaterial,
blodprodukter: beståndsdel av blod eller blod som har genomgått en
behandling,
gödsel: avföring, urin eller blandning därav, som kommer från nötkreatur, svin, hästdjur eller fjäderfä,
hovdjur: partåiga eller uddtåiga djur, såsom klövbärande djur och
hästdjur,
produkt: vara som helt eller delvis består av material som härrör från
djur eller annan vara som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur,
smittsamt agens: mikroorganism, såsom virus eller bakterie samt parasit
eller liknande som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur,
transitering: transport genom landet av sändning som står under tullkontroll, samt
tullplats: plats där det finns lokal tullmyndighet.
Införseltillstånd
3 § Produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter, som kan sprida
smittsamma sjukdomar till djur och som inte står särskilt omnämnda i dessa
föreskrifter eller där krav på införseltillstånd särskilt anges, får inte föras in
utan införseltillstånd i varje enskilt fall. Införseltillstånd skall sökas hos
Statens jordbruksverk. Införseltillståndet kan innehålla villkor utöver
bestämmelserna i dessa föreskrifter. Detta gäller inte produkter som är
avsedda för livsmedelsändamål.
Registrering
4 § En importör av produkter som omfattas av bestämmelserna i 10, 11 och
13 - 36 §§, 38 § förutom ben, horn, hornmaterial, hovar, klövar, klor eller
tänder som har genomgått fullständig konservering, 39 § 1 och 3 samt 40
och 42 §§ skall vara registrerad hos Jordbruksverket. Ansökan om
registrering skall ske på fastställd blankett2 och ha kommit in till
Jordbruksverket senast 30 dagar före det första införseltillfället.
Registreringen gäller under ett år med undantag av de produkter som är
avsedda för djurfoder där registreringen sker löpande.
Föranmälan
5 § Importören skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst anmäla införsel från land inom EU till Jordbruksverket.

2 Blankett D7 (foder) eller E9.26 (övriga produkter) rekvireras från Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
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Vid införsel från tredje land skall anmälan ske till gränskontrollveterinären på införselorten senast en arbetsdag före sändningens ankomst.
Införsel av produkter avsedda för livsmedelsändamål skall föranmälas i
enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter.
Införsel från tredje land
6 § Införsel från tredje land får endast ske vid gränskontrollstation på de
införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid införsel från och utförsel till
tredje land.
Produkter som inte skall uppfylla några djurhälsovillkor vid införseln
behöver inte föras in vid en gränskontrollstation.
Införsel av produkter som är avsedda för livsmedelsändamål skall ske i
enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter.
Handelsdokument eller hälsointyg
7 § Produkt som anges i 10 - 36 och 38 - 40 §§ skall, om inte annat anges,
vid införsel från land inom EU åtföljas av ett handelsdokument utfärdat av
tillverkaren. Av dokumentet skall framgå produktens namn och art,
anläggningens godkännandenummer och att de ytterligare villkor som
anges i dessa föreskrifter för respektive produkt är uppfyllda. Dokumentet
skall i original åtfölja sändningen till mottagaren.
Produkt som anges i 10 - 36 och 38 - 40 §§ skall vid införsel från tredje
land åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med ett av Europeiska
gemenskapernas kommission fastställt formulär. Intyget skall vara utfärdat
av en officiell veterinär. Av intyget skall framgå produktens namn och art,
anläggningens godkännandenummer eller registreringsnummer och att de
ytterligare villkor som anges i dessa föreskrifter för respektive produkt är
uppfyllda. Intyget skall i original åtfölja sändningen till
gränskontrollstationen. Det skall bestå av ett enda ark.
Om ett hälsointyg som anges i andra stycket inte har fastställts av
kommissionen skall produkten åtföljas av ett av en officiell veterinär utfärdat intyg, av vilket det skall framgå produktens namn och art, anläggningens godkännandenummer och att de ytterligare villkor som anges
i dessa föreskrifter för respektive produkt är uppfyllda.
Djurhälsorestriktioner
8 § En produkt får inte härröra från ett område eller en anläggning som
lyder under restriktioner på grund av djurhälsoskäl.
Införsel får inte ske av produkter som är framställda av nötkreatur, vilka
har slaktats i Storbritannien eller Nordirland och som kan komma in i
människors eller djurs näringskedja, samt råmaterial av sådana djur som är
avsedda för framställning av medicinska, kosmetiska eller farmaceutiska
produkter med undantag av vad som framgår av bilaga 1.
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Införsel av foder som är avsett för köttätande husdjur och som har
framställts av nötkreatur får ske från Storbritannien och Nordirland under
förutsättning att nötkreaturen inte har slaktats där och att produkten
härrör från en godkänd anläggning som garanterar att råmaterialets ursprung kan följas genom hela produktionskedjan.
Införsel av köttmjöl, benmjöl samt kött- och benmjöl från däggdjur från
Storbritannien och Nordirland får inte ske.
Krav på anläggningar
9 § Produkt som anges i
1. 10 - 36 och 40 §§ skall komma från en anläggning i ett land inom EU
där anläggningen har erhållit ett godkännandenummer för tillverkning eller
bearbetning av produkt som är godkänd för handel inom EU,
2. 10, 11, 15 - 19, 21 - 30, 34 och 40 §§ skall komma från en anläggning i
ett tredje land där anläggningen har blivit godkänd av kommissionen för
tillverkning eller bearbetning av produkt som är godkänd för införsel till
EU,
3. 12 - 14, 20, 32, 33 och 35 - 39 §§ skall komma från en anläggning i ett
tredje land där anläggningen har blivit registrerad av den behöriga
myndigheten, eller
4. 10 - 36 och 40 §§ skall komma från en anläggning som har blivit
godkänd av Jordbruksverket för tillverkning eller bearbetning av
produkten.
SÄRSKILDA INFÖRSELVILLKOR FÖR PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG SOM INTE ÄR AVSEDDA FÖR LIVSMEDELSÄNDAMÅL
Mjölk och mjölkprodukter som inte är avsedda för livsmedelsändamål
10 § Införsel av mjölk och mjölkprodukter som inte är avsedda för
livsmedelsändamål får ske från länder inom EU och de tredje länder som
anges i bilaga 2 tabell 1. Införsel från tredje land får ske om produkten
härrör från djur som tillhör en besättning som är officiellt fri från tuberkulos
och brucellos och om produkten härrör från en mjölkproduktionsanläggning som uppfyller de ytterligare krav som anges i 6- 46 §§
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa
vid produktion av mjölk.
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En sändning skall åtföljas av det handelsdokument eller hälsointyg
som anges i 7 §, av vilket det skall framgå att
1. mjölk och mjölkprodukter har genomgått
a. en värmebehandling vid en temperatur av minst 72°C under minst
15 sekunder, eller
b. en steriliseringsprocess, som har resulterat i ett Fo-värde av
minst 3,0,
2. torkade mjölkprodukter har genomgått en likvärdig värmebehandling
som anges i punkt 1 a, åtföljd av en torkningsprocess och att det inte finns
risk för att produkten efter torkningen har utsatts för smitta före
förpackning i nya behållare,
3. syrade mjölkprodukter har genomgått en likvärdig värmebehandling
som anges i punkt 1 a, åtföljd av en process genom vilken pH-värdet har
sänkts till under 6,0 och bibehållits på den nivån under minst 60 minuter,
samt
4. vid transport i bulklaster, behållaren har desinficerats med ett desinfektionsmedel som är godkänt av behörig myndighet i avsändarlandet.
Vid införsel av mjölk och mjölkprodukter från tredje land, där det har
förekommit mul- och klövsjuka eller vaccination mot nämnda sjukdom har
skett under de senaste tolv månaderna, skall produkten ha genomgått
antingen den steriliseringsprocess som anges i andra stycket 1 b eller
sådan behandling som anges i andra stycket 2 eller 3.
Vid transport skall samtliga behållare vara tydligt märkta med uppgifter
om produktslag.
Importören skall under minst ett år behålla de dokument eller intyg som
åtföljer sändningen.
Tarmar, från däggdjur, som inte är avsedda för livsmedelsändamål
11 § Vid införsel från land inom EU av tarmar, från däggdjur, som inte är
avsedda för livsmedelsändamål skall det av det handelsdokument som
anges i 7 § framgå att produkten härrör från en i ursprungslandet godkänd
anläggning för saltning och torkning eller från ett godkänt slakteri.
Vid införsel från tredje land skall det av det hälsointyg som anges i 7 §
framgå att produkten
1. har skrapats, tvättats och därefter antingen saltats eller blekts,
alternativt att den har skrapats och sedan torkats, och
2. efter den behandling som anges i punkt 1 har hanterats på ett sådant
sätt att det inte finns risk för att produkten har utsatts för smitta.
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Hudar och skinn, från hovdjur, som inte är avsedda för livsmedelsändamål
Allmänt
12 § Införsel av hudar och skinn som har genomgått fullständig garvning
eller som är kalkade, picklade eller av typen "wet blue" omfattas inte av
dessa föreskrifter.
Obehandlade hudar och skinn från hovdjur
13 § Vid införsel av obehandlade hudar och skinn, från hovdjur, som inte
är avsedda för livsmedelsändamål skall hudarna eller skinnen härröra från
djur, vars kött uppfyller kraven för handel inom EU eller export till EU.
Vid införsel från land inom EU skall sändningen åtföljas av ett
handelsdokument som innehåller uppgifter om typ av hud eller skinn,
anläggningens godkännandenummer och den officiella veterinärens kodnummer.
Införsel får ske från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 2.
Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det
skall framgå att hudarna och skinnen
1. har erhållits från djur som har befunnit sig i ursprungslandet under
minst tre månader före slakt eller sedan födseln,
2. som har erhållits från klövdjur, inte kommer från sådana djur som har
befunnit sig på anläggningar, där det har varit utbrott av mul- och
klövsjuka under de senaste 30 dagarna,
3. som har erhållits från svin, inte kommer från sådana djur som har
befunnit sig på en anläggning, där det har varit utbrott av swine vesicular
disease (SVD) under de senaste 30 dagarna eller av klassisk eller afrikansk
svinpest de senaste 40 dagarna,
4. har erhållits från djur som har slaktats på ett slakteri, där djuren har
genomgått en besiktning före och efter slakt och har funnits fria från
sjukdom som kan överföras till djur eller människor,
5. har erhållits från djur som inte har avlivats i samband med åtgärder
för sjukdomsbekämpning,
6. har sitt ursprung i ett land eller del av land där mul- och klövsjuka
inte har förekommit under de senaste 24 månaderna före avsändandet eller
att vaccination har skett under de senaste tolv månaderna före avsändandet, samt
7. har sitt ursprung i ett land eller del av land där klassisk eller afrikansk
svinpest, svinlamhet (teschensjuka) eller boskapspest inte har förekommit
eller vaccination har skett under de senaste tolv månaderna före
avsändandet.
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Behandlade hudar och skinn från hovdjur
14 § Införsel av behandlade hudar och skinn, från hovdjur, som inte är
avsedda för livsmedelsändamål får ske från länder inom EU och de tredje
länder som anges i bilaga 2 tabell 3. Sändningen skall åtföljas av det
handelsdokument eller hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall
framgå att hudarna och skinnen har genomgått
1. torkning,
2. torr- eller våtsaltning under minst 14 dagar,
3. saltning under minst sju dagar i havssalt med tillsats av två procent
natriumkarbonat, eller
4. torkning under minst 42 dagar vid en temperatur av 20°C.
Införsel av behandlade hudar och skinn från tredje land, där det har
förekommit utbrott av mul- och klövsjuka, klassisk eller afrikansk svinpest
eller boskapspest under de senaste tolv månaderna, får endast ske om
produkten
1. uppfyller de villkor som anges i 13 § tredje stycket 4 och 5, och
2. har genomgått sådan behandling som anges i första stycket 3 eller 4.
Vid införsel från tredje land av hudar och skinn, som har beretts enligt
första stycket 1, 2, 3 eller 4 och som har hållits åtskilda från andra
produkter av animaliskt ursprung under 21 dagar eller under oavbruten
transport under minst 21 dagar, skall sändningen åtföljas av ett intyg i
vilket transportören intygar att dessa villkor är uppfyllda. Detta gäller inte
hudar och skinn som har erhållits från hästdjur eller svin.
Vid införsel av behandlade hudar och skinn från tredje land som inte
anges i bilaga 2 tabell 3 krävs införseltillstånd i varje enskilt fall.
Sällskapsdjursfoder som innehåller bearbetat lågriskmaterial
Helkonserverat sällskapsdjursfoder
15 § Vid införsel från land inom EU av helkonserverat sällskapsdjursfoder
som innehåller bearbetat lågriskmaterial skall sändningen åtföljas av ett
hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär i ursprungslandet. Av intyget
skall framgå
1. att produkten har blivit värmebehandlad och uppnått ett Fc-värde
om minst 3,0, och
2. huruvida produkten innehåller idisslarprotein.
Införsel av helkonserverat sällskapsdjursfoder som innehåller bearbetat lågriskmaterial får ske från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell
4 och 5. Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §, av
vilket det skall framgå att
1. villkoren som anges i första stycket är uppfyllda,
2. minst fem prover per tillverkningssats har kontrollerats, varvid
tillverkningssatsen skall ha uppnått ett Fc-värde om minst 3,0 genom
värmebehandling, samt
8
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3. produkten efter värmebehandling har hanterats på ett sådant sätt att
det inte finns risk för att den utsatts för smitta.
Halvfuktigt sällskapsdjursfoder (semi-moist foder)
16 § Vid införsel från land inom EU av halvfuktigt sällskapsdjursfoder
(semi-moist foder) som innehåller bearbetat lågriskmaterial skall det av det
handelsdokument som anges i 7 § framgå
1. att råvaran härrör från friska slaktdjur, vars kött är av livsmedelskvalitet,
2. huruvida produkten innehåller idisslarprotein,
3. att produkten har genomgått sådan värmebehandling att en temperatur av 90°C uppnåtts i hela massan, samt
4. att produkten efter värmebehandling har hanterats på ett sådant sätt
att det inte finns risk för att den utsatts för smitta.
Införsel av halvfuktigt sällskapsdjursfoder (semi-moist foder) som
innehåller bearbetat lågriskmaterial får ske från de tredje länder som anges i
bilaga 2 tabell 4 och 5. Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som
anges i 7 §, av vilket det skall framgå att
1. produkten uppfyller de villkor som anges i första stycket 1 - 4, och
2. minst fem prover per tillverkningssats har undersökts i enlighet med
bilaga 3.
Torrfoder för sällskapsdjur
17 § Vid införsel av torrfoder som innehåller bearbetat lågriskmaterial för
sällskapsdjur skall det av det handelsdokument eller hälsointyg som anges
i 7 § framgå
1. att produkten har genomgått sådan värmebehandling att en temperatur av 90°C uppnåtts i hela massan,
2. huruvida produkten innehåller idisslarprotein,
3. att produkten efter värmebehandling har hanterats på ett sådant sätt
att det inte finns risk för att den utsatts för smitta,
4. att produkten är förpackad i nya emballage, samt
5. att minst fem prover per tillverkningssats har undersökts i enlighet
med bilaga 3.
Införsel av torrfoder som innehåller bearbetat lågriskmaterial för
sällskapsdjur får ske från länder inom EU och de tredje länder som anges i
bilaga 2 tabell 4 och 5.
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Behandlad hud (tuggben) för sällskapsdjur
18 § Vid införsel från land inom EU av produkt av behandlad hud
(tuggben) som innehåller bearbetat lågriskmaterial för sällskapsdjur skall
det av det handelsdokument som anges i 7 § framgå
1. att produkten har genomgått effektiv värmebehandling mot smittsamma agens inklusive salmonella,
2. huruvida produkten innehåller idisslarprotein, samt
3. att produkten efter värmebehandling har hanterats på ett sådant sätt
att det inte finns risk för att den utsatts för smitta.
Införsel av produkt av behandlad hud (tuggben) som innehåller bearbetat lågriskmaterial för sällskapsdjur får ske från de tredje länder som
anges i bilaga 2 tabell 6. Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som
anges i 7 §, av vilket det skall framgå att produkten
1. uppfyller de villkor som anges i första stycket 1 - 3,
2. har undersökts i enlighet med bilaga 3, samt
3. har framställts av skinn som kommer från djur som före eller efter
slakt inte har uppvisat kliniska tecken på smittsam sjukdom.
Ben, horn och hovar samt produkter därav som inte är avsedda för
livsmedelsändamål
Ben, horn och hovar samt produkter därav avsedda för djurfoder
19 § Ben, horn och hovar samt produkter därav, dock inte mjölprodukter,
avsedda för djurfoder skall härröra från djur, vars kött uppfyller kraven för
handel inom EU eller export till EU.
Vid införsel från land inom EU skall sändningen åtföljas av ett
handelsdokument som innehåller uppgifter om produktens namn och art,
anläggningens godkännandenummer och den officiella veterinärens kodnummer. Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av det
hälsointyg som anges i 7 §.
Ben, horn och hovar samt produkter därav avsedda för tekniskt eller
farmaceutiskt bruk
20 § Ben, horn och hovar samt produkter därav, dock inte mjölprodukter,
avsedda för tekniskt eller farmaceutiskt bruk skall vara torkade och skall
transporteras från avsändaranläggningen direkt till den registrerade
mottagaranläggningen.
På sändningen och i det handelsdokument eller hälsointyg som anges i
7 § skall tydligt anges "Endast för tillverkning av tekniska eller farmaceutiska produkter". Mottagaranläggningens namn och adress skall vara
tydligt angivna på sändningen och i dokumentet eller intyget.
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Vid införsel från tredje land skall produkten transporteras direkt från
avsändaranläggningen till gränskontrollstationen. Produkten skall plomberas av gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen och skall
därefter transporteras direkt till den registrerade mottagaranläggningen.
Importör av produkt avsedd för tekniskt eller farmaceutiskt bruk från
tredje land skall uppvisa en skriftlig försäkran i enlighet med bilaga 4 för
gränskontrollveterinären. Försäkran skall åtfölja sändningen till
mottagaranläggningen.
Bearbetat animaliskt protein som är avsett för djurfoder
21 § Vid införsel från land inom EU 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 handelsdokument som anges i 7 § framgå huruvida foderråvaran
innehåller idisslarprotein.
Införsel av foderråvara som anges i första stycket, med undantag av
fiskmjöl, får ske från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 7.
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,
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 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 av bearbetat animaliskt protein som ingår
som råvara i foder till sällskapsdjur, skall de villkor som anges i 17 § vara
uppfyllda.
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Blod och blodprodukter
Blod, från hovdjur och fjäderfä, som inte är avsett för livsmedelsändamål,
med undantag av serum från hästdjur
22 § Vid införsel av blod, från hovdjur och fjäderfä, som inte är avsett för
livsmedelsändamål, med undantag av serum från hästdjur, från land inom
EU skall sändningen åtföljas av det handelsdokument som anges i 7 §, av
vilket det skall framgå
1. att blodet utgörs av lågriskmaterial, och
2. huruvida blodet härrör från idisslare då det är avsett som djurfoder.
Införsel av blod, från hovdjur och fjäderfä, som inte är avsett för
livsmedelsändamål, med undantag av serum från hästdjur, får ske från de
tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 9. Sändningen skall åtföljas av det
hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall framgå
1. att blodet utgörs av lågriskmaterial,
2. huruvida blodet härrör från idisslare då det är avsett som djurfoder,
3. att blodet har erhållits från djur som har befunnit sig i ursprungslandet i minst tre månader innan de slaktades eller sedan födseln, samt
4. att blodet har erhållits från djur som kommer från en besättning där
inga fall av boskapspest, mul- och klövsjuka, klassisk eller afrikansk
svinpest, swine vesicular disease (SVD) eller svinlamhet (teschensjuka)
har konstaterats under de senaste 60 dagarna och att det inom en radie av
25 kilometer runt besättningen inte har förekommit några fall av angivna
sjukdomar under de senaste 30 dagarna.
Blodet skall transporteras från avsändaranläggningen direkt till den
godkända eller registrerade mottagaranläggningen. Vid införsel från tredje
land skall blodet transporteras direkt från avsändaranläggningen till
gränskontrollstationenen och skall därefter transporteras direkt till den
godkända eller registrerade mottagaranläggningen.
Importören skall under minst ett år behålla de dokument eller intyg som
åtföljer sändningen.
Blodprodukter, från hovdjur och fjäderfä, som inte är avsedda för livsmedelsändamål, med undantag av serum från hästdjur
23 § Vid införsel av blodprodukter, från hovdjur och fjäderfä, som inte är
avsedda för livsmedelsändamål, med undantag av serum från hästdjur,
skall sändningen åtföljas av det handelsdokument eller hälsointyg som
anges i 7 §. Av dokumentet eller intyget skall det framgå
1. att blodet utgörs av lågriskmaterial, och
2. huruvida blodet härrör från idisslare då det är avsett som djurfoder.
Införsel av blodprodukter, från hovdjur och fjäderfä, som inte är avsedda för livsmedelsändamål, med undantag av serum från hästdjur, får
ske från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 10 och 11 under
förutsättning att produkten har sitt ursprung i ett land, där inga fall av mul12
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och klövsjuka har konstaterats under de senaste 24 månaderna före
införseltillfället och att inga fall av vesikulär stomatit, swine vesicular
disease (SVD), boskapspest, peste des petits ruminants, rift valley fever,
bluetongue, hästpest, klassisk eller afrikansk svinpest, Newcastlesjuka
eller aviär influensa (hönspest) har konstaterats under de senaste tolv
månaderna före införseltillfället samt att vaccinationer mot dessa sjukdomar inte har skett under de senaste tolv månaderna före införseltillfället.
Blodprodukter, från nötkreatur, som inte är avsedda för livsmedelsändamål från tredje land
24 § Införsel av blodprodukter, från nötkreatur, som inte är avsedda för
livsmedelsändamål från tredje land får ske om produkten
1. uppfyller de villkor som anges i 23 § andra stycket och de djurhälsokrav som gäller för införsel av levande nötkreatur samt att blodet har
insamlats på ett godkänt slakteri,
2. har genomgått
a. värmebehandling vid 65°C under minst tre timmar, åtföljd av ett
effektivitetstest,
b. bestrålning med 2,5 megarad eller gammastrålar, åtföljd av ett
effektivitetstest,
c. ändring av pH-värdet till 5,0 under två timmar, åtföljd av ett
effektivitetstest, eller
d. värmebehandling till 90°C, eller
3. uppfyller de villkor som anges i 29 § och, vid brytning av förpackningen, kommer att genomgå någon av de behandlingar som anges i
punkt 2.
Vid införsel av blodprodukter från tredje land skall sändningen åtföljas
av det hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall framgå att produkten
uppfyller något av ovan angivna villkor.
Blodprodukter, från hovdjur och fjäderfä, som ingår i färdiga reagens
eller kit för in vitro diagnostik eller för laboratoriebruk
25 § Vid införsel av reagens som innehåller blodprodukt, från hovdjur eller
fjäderfä, färdig att användas för in vitro diagnostik eller för laboratoriebruk,
skall blodprodukten uppfylla de villkor som anges i 23 eller 24 § samt
åtföljas av det handelsdokument eller hälsointyg som anges i 7 §.
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Produkten skall vara förpackad i ett tätslutande emballage som är märkt
med
1. tillverkarens namn, adress och registreringsnummer,
2. tillverkningsnummer och tillverkningsdatum,
3. beskrivning av produkten, behandlingsmetod och vilket djurslag
blodprodukten härrör från,
4. texten "endast för in vitro diagnostik" eller "endast för laboratoriebruk", samt
5. uppgift om att allt avfall från produkten skall destrueras.
Vid införsel från tredje land skall importören lämna en försäkran till
gränskontrollveterinären att produkten endast kommer att användas för in
vitro diagnostik eller för laboratoriebruk samt vilken adress produkten skall
sändas till.
Serum från hästdjur
26 § Införsel av serum från land inom EU skall komma från hästdjur som
1. inte har visat kliniska tecken på beskällarsjuka (dourine), rots,
hästencephalomyelit, infektiös anemi, rabies, mjältbrand, afrikansk
hästpest och vesikulär stomatit eller andra smittsamma sjukdomar som
hästdjur är mottagliga för, och
2. inte har varit i kontakt med andra hästdjur som kan misstänkas vara
bärare av smittsam sjukdom.
Vid införsel av serum från hästdjur från tredje land skall de villkor som
anges i första stycket vara uppfyllda. Införsel får ske från de tredje länder
från vilka införsel av hästdjur avsedda för slakt är tillåten enligt Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur.
Serum från hästdjur skall vid införsel åtföljas av det handelsdokument
eller hälsointyg som anges i 7 §.
Animaliskt fett som inte är avsett för livsmedelsändamål
27 § Införsel av animaliskt fett, med undantag av mjölkfett, som inte är
avsett för livsmedelsändamål får ske från länder inom EU och de tredje
länder som anges i bilaga 2 tabell 12. Animaliskt fett skall vid införsel
åtföljas av det handelsdokument eller hälsointyg som anges i 7 §.
Vid utbrott i tredje land av allvarlig smittsam sjukdom skall det av ett
hälsointyg som åtföljer sändningen, som under tolv månader efter utbrottet förs in till Sverige från ifrågavarande land, framgå att produkten har
genomgått någon av följande behandlingar:
1. värmebehandling vid minst 70°C under minst 30 minuter,
2. värmebehandling vid minst 90°C under minst 15 minuter, eller
3. värmebehandling vid en minimitemperatur av 80°C i ett system för
kontinuerlig utsmältning av fett.
Av hälsointyget skall även framgå att
14

SJVFS 1997:13
Saknr J 30

1. produkten efter värmebehandling har förpackats i nytt emballage,
2. produkten efter värmebehandling eller packning inte har utsatts för
smitta, samt
3. alla ledningar, pumpar och tankar som har använts vid bulktransport
har inspekterats och konstaterats vara rengjorda före användning.
Färska animaliska slaktbiprodukter för tillverkning av djurfoder eller
för tekniskt eller farmaceutiskt bruk
Allmänt
28 § Införsel av färska animaliska slaktbiprodukter för tillverkning av
djurfoder eller för tekniskt eller farmaceutiskt bruk får ske från länder inom
EU och från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 13. Produkten skall
anses vara färsk om den inte har behandlats på annat sätt än med kyla.
Produkten får endast innehålla lågriskmaterial.
Djurhälsovillkor för färska animaliska slaktbiprodukter
29 § Vid införsel från land inom EU skall färska animaliska slaktbiprodukter
för tillverkning av djurfoder eller för tekniskt eller farmaceutiskt bruk
åtföljas av det handelsdokument som anges i 7 §, av vilket det skall framgå
1. att produkten endast innehåller lågriskmaterial, och
2. huruvida produkten härrör från idisslare då den är avsedd som djurfoder.
Vid införsel från tredje land skall färska animaliska slaktbiprodukter för
tillverkning av djurfoder eller för tekniskt eller farmaceutiskt bruk åtföljas
av det hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall framgå
1. att produkten endast innehåller lågriskmaterial,
2. huruvida produkten härrör från idisslare då den är avsedd som djurfoder,
3. att produkten har erhållits från djur som har befunnit sig i ursprungslandet i minst tre månader innan de slaktades eller sedan födseln,
samt
4. att produkten har erhållits från djur som kommer från en besättning
där inga fall av boskapspest, mul- och klövsjuka, klassisk eller afrikansk
svinpest, swine vesicular disease (SVD) eller svinlamhet (teschensjuka)
har konstaterats under de senaste 60 dagarna och att det inom en radie av
25 kilometer runt besättningen inte har förekommit några fall av angivna
sjukdomar under de senaste 30 dagarna.

15

SJVFS 1997:13
Saknr J 30

Av det dokument eller intyg som åtföljer färskt fiskavfall skall framgå
att produkten härrör från ett vattenområde eller en zon som är fritt
respektive fri från infektiös hematopoietisk nekros (IHN) och viral
hemorrhagisk septikemi (VHS) och att fiskavfallet härrör från en livsmedelsanläggning som tillverkar fiskprodukter.
Övriga införselvillkor för färska animaliska slaktbiprodukter
30 § Vid införsel av färska animaliska slaktbiprodukter för tillverkning av
djurfoder eller för tekniskt eller farmaceutiskt bruk skall, förutom de villkor
som anges i 28 och 29 §§, följande villkor vara uppfyllda:
1. Produkten skall transporteras direkt till den registrerade mottagaranläggningen i vattentäta och väl förslutna behållare eller transportfordon.
På sändningen och i det dokument eller intyg som anges i 7 § skall tydligt
anges "Endast för tillverkning av djurfoder" eller "Endast för tillverkning
av tekniska eller farmaceutiska produkter". Mottagaranläggningens namn
och adress skall vara tydligt angivna på sändningen och i dokumentet eller
intyget.
2. Produkten skall vid införsel från tredje land plomberas av gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen och transporteras direkt till
den registrerade mottagaranläggningen eller lagerlokalen där plomberingen
endast får brytas av en officiell veterinär. Den som ansvarar för
mottagaranläggningen skall till den officiella veterinären som övervakar
anläggningen avge en skriftlig försäkran att produkten inte kommer att
lämna mottagaranläggningen i obehandlat skick utom till en godkänd
sorterings- eller förvaringsanläggning.
3. Transportfordon, behållare, redskap och all utrustning som har varit i
kontakt med produkten skall rengöras och desinficeras på ett tillfredsställande sätt efter användning. Förpackningsmaterial skall omhändertas och eventuellt destrueras enligt instruktion från Jordbruksverket
eller den officiella veterinären som övervakar mottagaranläggningen.
4. Lagring av produkt får endast ske i ett av Jordbruksverket godkänt
kyl- eller fryshus. Produkten skall förvaras avskild från andra produkter för
att förhindra smittspridning.
Färskt högriskmaterial avsett för bearbetning
31 § Vid införsel av färskt högriskmaterial avsett för bearbetning krävs
införseltillstånd i varje enskilt fall.
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Biodlingsprodukter som inte är avsedda för livsmedelsändamål
32 § Vid införsel av biodlingsprodukter såsom honung, nedsmält bivax,
drottninggelé, propolis eller pollen som är avsedda för användning inom
binäringen skall det av det handelsdokument eller hälsointyg som anges i
7 § framgå att produkterna inte härrör från ett område som lyder under
djurhälsorestriktioner avseende amerikansk yngelröta. Biodlingsprodukter
avsedda för annat ändamål än livsmedel eller användning inom binäringen
får föras in utan särskilda djurhälsokrav.
Naturgödsel
Obearbetad naturgödsel
33 § Införsel får endast ske av obearbetad naturgödsel från fjäderfä och
hästdjur.
Införsel av obearbetad gödsel från fjäderfä skall komma från djur som
inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka och som har sitt ursprung i ett
område som inte omfattas av restriktioner till följd av Newcastlesjuka eller
aviär influensa (hönspest). Vid införsel av obearbetad fjäderfägödsel från
land inom EU skall sändningen åtföljas av ett av kommis sionen fastställt
intyg utfärdat av en officiell veterinär, i vilket skall intygas att dessa villkor
är uppfyllda. Vid införsel av obearbetad fjäderfägödsel från tredje land
krävs införseltillstånd i varje enskilt fall.
Obearbetad gödsel från hästdjur får föras in från land inom EU utan
särskilda djurhälsokrav. Vid införsel av obearbetad hästgödsel från tredje
land krävs införseltillstånd i varje enskilt fall.
Bearbetad naturgödsel
34 § Införsel av bearbetad naturgödsel och naturgödselbaserade produkter får ske från länder inom EU och de tredje länder som anges i bilaga
2 tabell 14. Bearbetad naturgödsel och naturgödselbaserade produkter
skall
1. ha blivit behandlade på ett sådant sätt att de är fria från smittsamma
agens,
2. vara fria från salmonella i den meningen att ingen salmonellasmitta
har påträffats i 25 gram bearbetad produkt,
3. vara fria från enterobacteriaceae (aeroba bakterie <1 000 kolonibildande enheter per gram produkt),
4. ha nedsatt nivå avseende spor- och toxinbildande bakterier, samt
5. förvaras antingen i väl tillslutna silos eller i väl slutna plastpåsar för
att undvika att produkten åter utsätts för smitta och för att förhindra att
fuktbildning sker.
Produkt som innehåller guano får föras in utan särskilda djurhälsokrav.
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Ull, hår, svinborst, fjädrar och delar av fjädrar som är obehandlade
35 § Med ull, hår och svinbort som är obehandlade avses produkter som
inte har blivit fabrikstvättade i en anläggning eller har blivit blekta. Med
obehandlade fjädrar avses fjädrar som inte har blivit behandlade med ånga
eller liknande process som avdödar smittsamma agens.
Vid införsel skall produkten vara helt torr och förpackad i välförslutet
emballage och skall sändas direkt till mottagaranläggningen eller till en
lagringslokal på ett sådant sätt att smittspridning undviks.
Obehandlad borst från svin får inte härröra från ett land eller region där
det har förekommit afrikansk svinpest under de senaste tolv månaderna.
Införsel av obehandlad borst får ske från de tredje länder som anges i
bilaga 2 tabell 15. Sändningen skall åtföljas av det handelsdokument eller
hälsointyg som anges i 7 §.
Plymer och fjädrar, som är rena och torra, som privatpersoner för med
sig för personligt bruk eller som sänds till privatpersoner för
ickeindustriellt bruk omfattas inte av dessa bestämmelser.
Behandlad borst från svin
36 § Införsel av borst från svin får ske från ett land eller en region där det
har förekommit afrikansk svinpest under de senaste tolv månaderna under
förutsättning att borsten kommer från ett djur som inte har visat kliniska
tecken på sjukdomen och att borsten har blivit kokad, färgad, blekt eller
behandlad på annat godtagbart sätt, dock inte enbart industritvättade,
som effektivt avdödar smittsamma agens.
Vid införsel av behandlad borst från land inom EU, där sådant utbrott
som anges i första stycket har förekommit, skall den officiella veterinären
på avsändaranläggningen skriftligen intyga att någon av de behandlingar
som anges i första stycket har genomförts. Intyget skall åtfölja
sändningen.
Vid införsel av behandlad borst från tredje land, där sådant utbrott som
anges i första stycket har förekommit, skall sändningen åtföljas av det
hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall framgå att någon av de
behandlingar som anges i första stycket har genomförts.
Jakttroféer
Allmänt
37 § Jakttroféer, av hovdjur och fåglar, som är fullständigt konserverade
med undantag av jakttroféer som enbart består av ben, horn, hornmaterial,
hovar, klövar, klor eller tänder får föras in utan särskilda djurhälsokrav.
Jakttroféer som härrör från andra djurslag än hovdjur och fåglar får
föras in utan särskilda djurhälsokrav.
18

SJVFS 1997:13
Saknr J 30

Införsel av jakttroféer från hovdjur och fåglar från land inom EU
38 § Vid införsel från land inom EU skall jakttroféer som härrör från
hovdjur och fåglar och som inte omfattas av villkoren som anges i 37 §
1. komma från djur med ursprung i ett område som inte omfattas av
några restriktioner till följd av förekomst av allvarliga smittsamma sjukdomar som djur av den aktuella arten är mottagliga för samt åtföljas av ett
veterinärintyg, av vilket det skall framgå att ovanstående villkor är
uppfyllda,
2. uppfylla de villkor som anges i 39 § 2 eller 3 om troféerna kommer
från djur med ursprung i ett område som omfattas av restriktioner till följd
av förekomst av allvarliga smittsamma sjukdomar som djur av den aktuella
arten är mottagliga för, eller
3. åtföljas av det handelsdokument som anges i 7 § vilket skall styrka
att jakttroféen har genomgått sådan behandling som anges i 39 § 2 eller 3
om den enbart består av ben, horn, hornmaterial, hovar, klövar, klor,
tänder, saltade hudar eller skinn.
Införsel av jakttroféer från hovdjur och fåglar från tredje land
39 § Införsel från tredje land av jakttroféer som inte omfattas av villkoren
som anges i 37 § och som
1. utgörs av hela anatomiska delar skall
a. komma från något av de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell
16,
b. komma från djur som har befunnit sig i länder, där inga fall har
förekommit av eller vaccination har skett mot mul- och klövsjuka,
boskapspest, klassisk eller afrikansk svinpest, swine vesicular disease
(SVD) eller svinlamhet (teschensjuka) under de senaste tolv månaderna
samt att inga fall av eller vaccination har utförts mot aviär influensa
(hönspest) eller Newcastlesjuka under de senaste 30 dagarna som de
aktuella djurslagen är mottagliga för,
c. ha förpackats omedelbart var för sig i genomskinligt och slutet
emballage i syfte att förhindra att trofén utsätts för smitta, samt
d. åtföljas av ett veterinärintyg av vilket det skall framgå att
ovannämnda villkor har uppfyllts,
2. enbart består av ben, horn, hornmaterial, hovar, klövar, klor eller
tänder skall
a. ha kokats i vatten till dess all annan vävnad har avlägsnats,
b. vara fullständigt torra,
c. ha desinficerats med väteperoxid eller ett av den behöriga
myndigheten i avsändarlandet godkänt desinfektionsmedel,
d. ha förpackats omedelbart efter behandling i genomskinligt och
slutet emballage för att förhindra att trofén utsätts för smitta, samt
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e. åtföljas av ett av kommissionen faställt intyg som visar att
ovannämnda villkor har uppfyllts,
3. består av hud eller skinn skall
a. vara torkade alternativt våt- eller torrsaltade under minst två
veckor eller ha konserverats enligt en annan metod än garvning som har
godkänts av Ständiga veterinärkommittén,
b. ha förpackats omedelbart efter behandling i genomskinligt och
slutet emballage för att förhindra att trofén utsätts för smitta, samt
c. åtföljas av ett av kommissionen faställt intyg som visar att
ovannämnda villkor har uppfyllts.
Produkter av animaliskt ursprung avsedda för vetenskapligt ändamål
Blod och blodprodukter avsedda för vetenskapligt ändamål
40 § Vid införsel av blod från hovdjur och fjäderfä för vetenskapligt
ändamål gäller de djurhälsovillkor som anges i 22 och 26 §§.
Vid införsel av blodprodukter från hovdjur och fjäderfä för vetenskapligt ändamål gäller de bestämmelser som anges i 23 - 26 §§.
Produkter, av animaliskt ursprung, som är avsedda för vetenskapligt
ändamål och som kan sprida smittsamma djursjukdomar
41 § Vid införsel av produkter, av animaliskt ursprung, som är avsedda för
vetenskapligt ändamål och som kan sprida någon av de smittsamma
djursjukdomar som anges i epizootiförordningen (1980:371) krävs införseltillstånd i varje enskilt fall. Detta gäller även vid införsel av produkter
som kan sprida någon av följande djursjukdomar: bovin spongiform
encephalopati (BSE), ebola och infektion orsakad av hantavirus.
Jordbruksverket kan besluta att införseltillstånd krävs vid införsel av
produkter, av animaliskt ursprung, som är avsedda för vetenskapligt
ändamål och som kan sprida andra djursjukdomar än de som anges i första
stycket.
Produkter, från klövbärande djur, som är avsedda för vetenskapligt
ändamål och som inte omfattas av 40 och 41 §§
42 § Vid införsel av produkter, från klövbärande djur, som är avsedda för
vetenskapligt ändamål och som inte omfattas av 40 och 41 §§ skall
följande villkor vara uppfyllda:
1. Produkten skall åtföljas av ett veterinärintyg, av vilket det skall
framgå att att produkten är fri från smittsamma djursjukdomar.
2. Produkten får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med klövbärande djur.
Övriga produkter som är avsedda för vetenskapligt ändamål

20

SJVFS 1997:13
Saknr J 30

43 § Vid införsel av andra produkter än de som anges i 40 - 42 §§ skall
följande villkor vara uppfyllda:
1. Produkten skall åtföljas av ett intyg, av vilket det skall framgå vilken
produkt det är och för vilket ändamål produkten är avsedd att användas
till.
2. Produkten får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med djur
utanför den laboratorielokal eller institution, där produkten skall användas.
SÄRSKILDA INFÖRSELVILLKOR FÖR PRODUKTER SOM ÄR
AVSEDDA FÖR LIVSMEDELSÄNDAMÅL
Mjölk och mjölkprodukter avsedda för livsmedelsändamål
44 § Införsel av mjölk och mjölkprodukter som är avsedda för livsmedelsändamål får ske om produkten härrör från djur som tillhör en besättning som är officiellt fri från tuberkulos och brucellos och om produkten härrör från en mjölkproduktionsanläggning som uppfyller de
ytterligare krav som anges i 6 - 46 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk.
Mjölk och mjölkprodukter från djur som är mottagliga för mul- och
klövsjuka får komma från områden som är belagda med restriktioner till
följd av utbrott av mul- och klövsjuka under förutsättning att mjölken eller
mjölkprodukten uppfyller de villkor som anges i 10 § andra stycket 1 b, 2
eller 3.
Mjölk och mjölkprodukter från djur som inte är mottagliga för mul- och
klövsjuka skall komma från kliniskt friska djur och, ifråga om arter som är
mottagliga för tuberkulos och brucellos, skall mjölken eller
mjölkprodukterna härröra från djur i besättningar som är anslutna till ett
kontrollprogram avseende angivna sjukdomar.
Färska ägg och äggprodukter avsedda för livsmedelsändamål
45 § Vid införsel av färska ägg och äggprodukter avsedda för livsmedelsändamål skall de villkor som anges i Livsmedelsverkets föreskrifter
vara uppfyllda.
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Sniglar avsedda för livsmedelsändamål
46 § Införsel av sniglar avsedda för livsmedelsändamål får ske under
förutsättning att de är landsnäckor som tillhör arterna Helix pomatia
Linné, helix aspersa Müller, helix lucorma och arter som tillhör släktet
Achatina.
Grodlår avsedda för livsmedelsändamål
47 § Införsel av grodlår avsedda för livsmedelsändamål får ske under
förutsättning att de härrör från arterna Rana sp. (familjen groddjur).
Honung avsedd för livsmedelsändamål
48 § Honung avsedd för livsmedelsändamål får föras in utan särskilda
djurhälsokrav.
Tarmar, från däggdjur, avsedda för livsmedelsändamål
49 § Vid införsel skall tarmar, från däggdjur, avsedda för livsmedelsändamål uppfylla de villkor som anges i 11 §.
Färskt blod, från hovdjur och fjäderfä, avsett för livsmedelsändamål
50 § Färskt blod, från hovdjur och fjäderfä, avsett för livsmedelsändamål
från land inom EU skall härröra från djur, vars kött uppfyller djurhälsokraven för handel inom EU.
Införsel av färskt blod, från fjäderfä och hägnat vilt, avsett för livsmedelsändamål från tredje land skall härröra från djur, vars kött uppfyller
djurhälsokraven för handel inom EU eller export till EU.
Införsel av färskt blod, från tama hovdjur, avsett för livsmedelsändamål
får inte ske från tredje land.
Blodprodukter, från hovdjur och fjäderfä, avsedda för livsmedelsändamål
51 § Införsel av blodprodukter, från hovdjur och fjäderfä, avsedda för
livsmedelsändamål skall härröra från djur, vars kött uppfyller djurhälsokraven för handel inom EU eller export till EU.
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Ben, horn, hovar samt produkter därav avsedda för livsmedelsändamål
52 § Ben, horn och hovar samt produkter därav, dock inte mjölprodukter,
avsedda för livsmedelsändamål skall härröra från djur, vars kött uppfyller
djurhälsokraven för handel inom EU eller export till EU.
Bearbetat animaliskt protein avsett för livsmedelsändamål
53 § Vid införsel av bearbetat animaliskt protein avsett för livsmedelsändamål skall råvaran härröra från djur, vars kött uppfyller djurhälsokraven
för handel inom EU eller export till EU.
Animaliskt fett avsett för livsmedelsändamål
54 § Vid införsel av animaliskt fett, med undantag av mjölkfett, avsett för
livsmedelsändamål skall produkten härröra från djur, vars kött uppfyller
djurhälsokraven för handel inom EU eller export till EU.
Vid införsel av animaliskt fett från ett tredje land där det har förekommit
utbrott av en allvarlig smittsam sjukdom under de senaste tolv månaderna,
skall produkten ha genomgått någon av följande behandlingar:
1. värmebehandling vid minst 70ºC under minst 30 minuter,
2. värmebehandling vid minst 90ºC under minst 15 minuter, eller
3. värmebehandling vid en minimitemperatur av 80ºC i ett system för
kontinuerlig utsmältning av fett.
Övrigt
55 § Ytterligare bestämmelser om införsel av livsmedel finns i föreskrifter
meddelade av Statens livsmedelsverk.
SÄRSKILDA INFÖRSELVILLKOR FÖR PRODUKTER SOM KAN
SPRIDA SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Hö och halm
56 § Vid införsel av hö och halm avsett att användas som foder eller strö
skall produkten åtföljas av ett intyg, av vilket det skall framgå att produkten har lagrats under två månader före införseltillfället.
Införsel av hö och halm avsett för foderändamål får ske från länder
inom EU samt de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 17.
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Begagnade fisklådor
57 § Införsel av begagnade fisklådor får ske under förutsättning att de är
rengjorda och får efter rengöring inte ha varit i kontakt med pälsdjursgårdar, djurstallar eller slakterier.
Begagnade bikupor och begagnade biredskap
58 § Begagnade bikupor och begagnade biredskap får föras in under
förutsättning att de åtföljs av ett av tillsynsmyndigheten i avsändarlandet
utfärdat intyg, av vilket det skall framgå att redskapen
1. inte har varit i kontakt med levande bin under de senaste 14 dagarna,
2. inte innehåller vaxkakor eller rester av vax eller döda bin, samt
3. är rengjorda på ett sådant sätt att spridning av amerikansk yngelröta
och andra bisjukdomar förhindras.
Begagnade burar för hundar och katter
59 § Införsel av begagnade burar för hundar och katter får föras in från
Danmark, Finland, Island och Norge utan särskilda krav på rengöring och
desinfektion under förutsättning att
1. burarna endast har använts för förvaring av hund eller katt, och
2. burarna inte har varit i andra än de ovan angivna länderna utan att
ha desinficerats.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Transitering
60 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av produkter av
animaliskt ursprung och andra produkter, som kan sprida smittsamma
sjukdomar till djur och som inte uppfyller de djurhälsokrav som anges i
dessa föreskrifter.
Ansökan om tillstånd skall ha kommit in till Jordbruksverket senast
30 dagar före transitering.
Vid transitering skall sändningen föras in via tullplats.
61 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
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------------------------Denna författning träder i kraft den 1 mars 1997, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:67) om införsel av varor av animaliskt
ursprung m.m. skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Åsa Strömberg
(Smittskyddsenheten)
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Bilaga 1
Införsel får ske av nedan angivna produkter under förutsättning att de
härrör från en av Storbritannien eller Nordirland godkänd anläggning
och att följande villkor är uppfyllda
1. Gelatin och dikalciumfosfat som har producerats med en metod som
säkerställer att
- allt benmaterial har avfettats, därefter syrabehandlats vid ett pH på <1,5 i
minst fyra dagar och därefter alkalibehandlats med användning antingen
av kalk med ett pH på >12,5 i minst 45 dagar eller 0,3 N natriumhydroxid i
10 - 14 dagar, följt av en uppvärmning till mellan 138° och 140°C under fyra
sekunder,
- annat råmaterial (hudar, skinn, senor och ligament) har alkalibehandlats
på det sätt som anges i föregående strecksats och därefter värmts upp till
mellan 138° och 140°C under fyra sekunder.
2. Aminosyror och peptider som har producerats från hudar och skinn
genom en process som inbegriper att materialet exponeras för ett pH på 1
till 2 och därefter ett pH på >11, följt av en värmebehandling vid 140°C i 30
minuter vid 3 bar.
3. Talg och talgprodukter framställda av ämnen från djur lämpliga som
människoföda och som har genomgått någon av de behandlingar som
anges i artikel 2 i kommissionens beslut 94/382/EG3 .
4. Produkter framställda av talg som har framställts genom hydrolys vid
250°C eller däröver.
5. De produkter som avses i punkterna 1- 4 måste med undantag för
dikalciumfosfat filtreras efter produktionen.
6. I de fall som avses i punkterna 1 - 4 får nötkreatur som visar tecken på
bovin spongiform encephalopati (BSE) och djur som är äldre än 30
månader (som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 716/964 ) inte
användas som källmaterial. Vidare får följande vävnader eller organ inte
användas:
skalle, kotpelare, hjärna, ryggmärg, öga, tonsiller, bräss, tarmar eller
mjälte.

3 EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 25 (Celex 394D0382).
4 EGT nr L 99, 20.4.1996, s. 14 (Celex 396R0716).
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Bilaga 2
Tabell 1

MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER

Införsel av mjölk eller mjölkprodukter som har genomgått sådan
värmebehandling som anges i 10 § andra stycket 1 a får ske från
följande tredje länder
Andorra
Argentina5
Australien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Estland
Grönland

Island
Kroatien
Lettland
Litauen
Makedonien
Malta
Nya Zeeland
Polen

Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

Införsel av mjölk och mjölkprodukter som har genomgått sådan
värmebehandling som anges i 10 § andra stycket 2 och 3 får, förutom de
ovan angivna länderna, ske även från följande tredje länder
Albanien
Algeriet
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Colombia
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Etiopien
Guatemala

Hongkong
Honduras
Indien
Israel
Kenya
Kina
Madagaskar
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua

Panama
Paraguay
Ryssland
Singapore
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Vitryssland
Zimbabwe

5 Endast från regioner söder om 42:a breddgraden.
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Tabell 2
klövdjur

svin

hästdjur

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Island
Kroatien
Madagaskar
Makedonien7
Malta8
Mexico8
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland8
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe 8

Australien
Bulgarien6
Canada
Cypern
Island
Kroatien6
Malta
Norge
Nya Zeeland
Polen6
Rumänien6
Schweiz
Slovakien6
Slovenien6
Sydafrika 6
Tjeckien
Ungern
USA

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Island
Kroatien
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mexico
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

6 Endast tamsvin.
7 Endast får/get.
8 Endast nöt.
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Tabell 3

BEHANDLADE HUDAR OCH SKINN

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Grönland
Guatemala

Honduras
Hongkong
Indien
Island
Israel
Kenya
Kina
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland
Panama

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe
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Tabell 4

SÄLLSKAPSDJURSFODER SOM INNEHÅLLER BEARBETAT LÅGRISKMATERIAL FRÅN ANDRA DJUR
ÄN FJÄDERFÄ

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Grönland
Guatemala

Tabell 5

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

SÄLLSKAPSDJURSFODER SOM INNEHÅLLER BEARBETAT LÅGRISKMATERIAL FRÅN FJÄDERFÄ

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Israel
Korea

9 Endast västra halvön.
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Honduras
Hongkong
Indien
Island
Israel
Kenya
Kina
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland
Panama

Kroatien
Litauen
Madagaskar
Malaysia 9
Malta
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz

Slovakien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe
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Tabell 6

SÄLLSKAPSDJURSFODER SOM INNEHÅLLER BEARBETAT LÅGRISKMATERIAL I FORM AV BEHANDLAD HUD (TUGGBEN)

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Grönland
Guatemala

Honduras
Hongkong
Indien
Island
Israel
Kenya
Kina
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland
Panama

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Sri Lanka
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe
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Tabell 7

BEARBETAT ANIMALISKT PROTEIN, MED UNDANTAG AV FISKMJÖL, SOM ÄR AVSETT FÖR DJURFODER

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Grönland
Guatemala

Tabell 8

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

BEARBETAT ANIMALISKT PROTEIN I FORM AV
FISKMJÖL SOM ÄR AVSETT FÖR DJURFODER

Argentina
Brasilien
Canada
Chile
Ecuador
Elfenbenskusten
Estland
Färöarna
Grönland
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Honduras
Hongkong
Indien
Island
Israel
Kenya
Kina
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland
Panama

Island
Kina
Lettland
Litauen
Madagaskar
Marocko
Norge
Nya Zeeland
Peru

Polen
Puerto Rico
Ryssland
Senegal
Seychellerna
Ukraina
Uruguay
USA

SJVFS 1997:13
Saknr J 30

Tabell 9

BLOD FRÅN HOVDJUR OCH FJÄDERFÄ

klövdjur

svin

fjäderfä

häst

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien11
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Island
Kroatien
Madagaskar11
Makedonien13
Malta14
Mexico14
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay11
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland14
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe 14

Australien
Bulgarien10
Canada
Cypern
Island
Kroatien10
Malta
Norge
Nya Zeeland
Polen10
Rumänien10
Schweiz
Slovakien10
Slovenien10
Sydafrika 10
Tjeckien
Ungern
USA

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland12
Israel
Korea
Kroatien
Litauen
Madagaskar
Malaysia
Malta
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Island
Kroatien
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mexico
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

10 Endast tamsvin.
11 Endast tamboskap.
12 Endast viltfågel.
13 Endast får/get.
14 Endast nöt.
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Tabell 10

BLODPRODUKTER FRÅN HOVDJUR

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Grönland
Guatemala

Tabell 11

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

BLODPRODUKTER FRÅN FJÄDERFÄ

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Israel
Korea

15 Endast västra halvön.
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Honduras
Hongkong
Indien
Island
Israel
Kenya
Kina
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland
Panama

Kroatien
Litauen
Madagaskar
Malaysia 15
Malta
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz

Slovakien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe
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Tabell 12

ANIMALISKT FETT

klövdjur

svin

fjäderfä

häst

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Island
Kroatien
Madagaskar
Makedonien17
Malta18
Mexico18
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland18
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe 18

Australien
Bulgarien16
Canada
Cypern
Island
Kroatien16
Malta
Norge
Nya Zeeland
Polen16
Rumänien
Schweiz
Slovakien16
Slovenien16
Sydafrika 16
Tjeckien
Ungern
USA

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Israel
Korea
Kroatien
Litauen
Madagaskar
Malaysia
Malta
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Island
Kroatien
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mexico
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

16 Endast tamsvin.
17 Endast får/get.
18 Endast nöt.
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Tabell 13

FÄRSKA ANIMALISKA SLAKTBIPRODUKTER

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Grönland
Guatemala
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Honduras
Hongkong
Indien
Island
Israel
Kenya
Kina
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland
Panama

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe
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Tabell 14

BEARBETAD NATURGÖDSEL

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Grönland
Guatemala

Honduras
Hongkong
Indien
Island
Israel
Kenya
Kina
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland
Panama

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe
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Tabell 15

OBEHANDLAD BORST FRÅN SVIN

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien-Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Grönland
Guatemala
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Honduras
Hongkong
Indien
Island
Israel
Kenya
Kina
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland
Panama

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe
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Tabell 16

OBEHANDLADE JAKTTROFÉER SOM UTGÖRS AV
HELA ANATOMISKA DELAR

vilda klövdjur

vildsvin

viltfågel

vildhäst

Argentina
Australien
Botswana
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Island
Kroatien
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

Australien
Canada
Cypern
Island
Malta
Norge
Nya Zeeland
Schweiz
Tjeckien
Ungern
USA

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Israel
Korea
Kroatien
Litauen
Madagaskar
Malaysia
Malta
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Grönland
Island
Kroatien
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mexico
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA
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Tabell 17
Australien
Belarus
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Estland
Grönland
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HÖ OCH HALM
Island
Kroatien
Lettland
Litauen
Malta
Norge
Nya Zeeland
Polen

Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
USA
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Bilaga 3
Provtagning på slutprodukt
Provtagning skall ske under lagring eller i samband med uttag från lagret
vid bearbetningsanläggningen. Provtagningen skall uppfylla föjande
normer.
Salmonella: frånvaro i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3×10² i 1 g,
varvid
n = antalet delprover som provet omfattar,
m = tröskelvärdet för antalet bakterier. Resultatet anses tillfredsställande om antalet bakterier i alla prover för analys inte överstiger m.
M =
maximivärdet för antalet bakterier. Resultatet anses
otillfredsställande om antalet bakterier i ett eller flera prover för
analys är lika med M eller högre.
c = antalet prover för analys för vilka antalet bakterier får vara mellan
m och M, varvid provet anses godtagbart om antalet bakterier i de
övriga provenheterna är lika med m eller lägre.
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Bilaga 4
Torkade ben, horn, hovar samt produkter därav, dock inte mjölprodukter, avsedda för tekniskt eller farmaceutiskt bruk
FÖRSÄKRAN

Undertecknad intygar att följande produkter
1. Torkade ben19
2. Torkade benprodukter (utom benmjöl)19
3. Torkade horn 19
4. Torkade hornprodukter (utom hornmjöl)19
5. Torkade hovar19
6. Torkade hovprodukter (utom hovmjöl)19
skall importeras till den Europeiska unionen (EU) av undertecknad, och
härmed försäkras att dessa produkter inte kommer att användas i livsmedel
eller i djurfoder och att produkten kommer att transporteras direkt till
följande bearbetningsanläggning:
.......................................................................................
.......................................................................................
Företagets namn och adress
.......................................................................................
Importörens namnteckning och namnförtydligande
.......................................................................................
Adress

Utfärdat
vid
(ort)____________________
(datum)____________

gränskontrollstation

den

...............................................................................
Gränskontrollveterinärens namnteckning och namnförtydligande 20
stämpel20

Officiell

19 Stryk de alternativ som inte är tillämpliga.
20 Namnteckning och stämpel skall vara i en annan färg än den tryckta texten.
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