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Statens jordbruksverks föreskrifter
om införsel av embryon och sperma från nötkreatur
samt sperma från svin;
beslutade den 25 april 1996
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd
med Generaltullstyrelsen, följande.1
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin. Införsel får endast ske från länder inom
Europeiska unionen (EU) och Norge samt tredje land enligt bilagan till
dessa föreskrifter under förutsättning att utbrott av eller vaccination mot
mul- och klövsjuka inte har förekommit i angivet land under de senaste
tolv månaderna.
Införsel av embryon och sperma från nötkreatur får inte ske från
Storbritannien och Nordirland.
Vid införsel av embryon som är resultat av cellkärneöverföring eller
överföring av nytt genetiskt material på konstgjord väg (transgena embryon) krävs införseltillstånd i varje särskilt fall.
Definitioner
2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med
embryo: ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster medan det fortfarande kan överföras till ett annat mottagligt hondjur,

1 Jfr rådets direktiv 88/407/EEG (EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 388L0407),
rådets direktiv 93/60/EEG (EGT nr L 186, 28.7.1993, s. 28, Celex 393L0060), rådets
direktiv 89/556/EEG (EGT nr L 302, 19.10.1989, s. 1, Celex 389L0556), rådets
direktiv 90/429/EEG (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 62, Celex 390L0429), rådets
direktiv 94/28/EG (EGT nr L 178, 12.7.1994, s. 66, Celex 394L0028) samt
kommissionens beslut 96/239/EG (EGT nr L 78, 28.3.1996, s. 47, Celex 396D0239).
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embryosamlingslag: en av avsändarlandet officiellt godkänd och
registrerad grupp som utför samlandet och prepareringen av embryon,
samt
infektiös bovin rhinotracheit (IBR): infektion med bovint herpesvirus 1.
Registrering
3 § Importör skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan
om registrering skall ske på fastställd blankett2 och vara Jordbruksverket
tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället. Registreringen
gäller under ett år.
Föranmälan
4 § En importör skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst
anmäla införsel från land inom EU till Jordbruksverket.
Vid införsel från tredje land skall anmälan ske till gränskontrollveterinären på införselorten senast en arbetsdag före sändningens ankomst.
Anmälan till tullmyndighet
5 § Vid införseltillfället skall anmälan ske till tullmyndighet.
Gränskontroll
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.
Hälsointyg
7 § Varje sändning skall vid införseln åtföljas av ett hälsointyg utformat i
enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär.
Intyget skall utfärdas av en officiell veterinär.
Intyget skall i original åtfölja sändningen till gränskontrollstationen
eller destinationsorten. Det skall vara utfärdat på svenska och på minst ett
i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.
Av intyget skall framgå att sändningen uppfyller de hälsokrav som
anges i dessa föreskrifter.
Importör skall under minst sex månader behålla de intyg som åtföljer
sändningen och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär.
Härstamningsbevis

2 Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

2

SJVFS 1996:59
Saknr J 21

8 § Vid införsel skall embryon och sperma åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av Europeiska gemenskapernas kommission.
Embryon från nötkreatur
9 § Embryon från nötkreatur skall
1. ha tillkommit genom seminering eller in vitrobefruktning, varvid
sperman skall ha samlats på en tjurstation som är godkänd för handel med
embryon inom EU eller för export av embryon till EU, och
2. ha samlats, hanterats och förvarats av ett embryosamlingslag.
10 § Införsel av embryon från nötkreatur får inte ske från länder där stor
utbredning av bovin spongiform encephalopati (BSE) förekommer.
11 § Vid införsel från tredje land skall även de ytterligare villkor som anges
i hälsointyget vara uppfyllda.
Sperma från nötkreatur
12 § Sperma från nötkreatur skall
1. härröra från nötkreatur som uppfyller de djurhälsokrav som har
uppställts för tjurar vid tjurstationer godkända för handel med sperma
inom EU eller för export av sperma till EU,
2. vara uppsamlad och behandlad för artificiell insemination på en
sådan tjurstation som anges i punkt 1, samt
3. härröra från en tjurstation där samtliga tjurar har uppvisat negativt
resultat vid ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test avseende IBR.
13 § Vid införsel från tredje land skall även de ytterligare villkor som anges
i hälsointyget vara uppfyllda.
Sperma från svin
14 § Sperma från svin skall
1. härröra från svin som uppfyller de djurhälsokrav som har uppställts
för djur vid seminstationer godkända för handel med sperma inom EU eller
för export av sperma till EU,
2. vara uppsamlad och behandlad för artificiell insemination på en
sådan seminstation som anges i punkt 1, samt
3. härröra från en seminstation där inga djur har vaccinerats mot
Aujeszkys sjukdom (AD) och där samtliga djur har uppvisat negativt
resultat vid ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test avseende
denna sjukdom.
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15 § Vid införsel från tredje land skall även de ytterligare villkor som anges
i hälsointyget vara uppfyllda.
Särskilda bestämmelser
16 § Bestämmelser om tullmyndighets övervakning av införsel av djur och
produkter till landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av
levande djur m.m.
17 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 7 maj 1996, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:222) om införsel av embryon och
sperma från nötkreatur samt sperma från tamsvin skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Mariann Sköld
(Smittskyddsenheten)
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Bilaga
Införsel av embryon och sperma från nötkreatur och sperma från svin
får ske från följande tredje länder under förutsättning att utbrott av
eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har förekommit i angivet
land under de senaste tolv månaderna
Embryo från nötkreatur
Amerikas Förenta Stater
Australien
Canada
Israel
Nya Zeeland
Polen

Rumänien
Slovakien
Slovenien
Schweiz
Tjeckien
Ungern

Sperma från nötkreatur
Amerikas Förenta Stater
Australien
Canada förutom Okanagan Valley
regionen i British Columbia (för
definition av området se hälsointyget)
Nya Zeeland

Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Tjeckien
Ungern

Sperma från svin
Amerikas Förenta Stater
Canada

Nya Zeeland
Schweiz
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