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Statens jordbruksverks föreskrifter
om utförsel av färskt kött och köttprodukter till länder
som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge;
beslutade den 21 december 1994
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.,1 följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter gäller utförsel av färskt kött och köttprodukter från
tamboskap (nötkreatur, svin, får, getter och hovdjur) kött av hägnat vilt,
viltkött och fjäderfäkött.
Föreskrifterna omfattar inte utförsel av för enskilt bruk konserverade
köttprodukter vars sammanlagda vikt understiger ett kg.
2 § I dessa föreskrifter avses med
kött: alla som livsmedel avsedda delar av de djurslag som anges i 1 §,
färskt kött: kött inklusive vakuumförpackat kött samt kött som förpackats i kontrollerad atmosfär och som inte behandlats på annat sätt än
att det kyl- och fryslagrats, samt
köttprodukter: kött som har genomgått fullständig konserverande
behandling förutom kylning och frysning. Produkter som har underkastats
naturlig fermentering och mognad under lång tid skall anses ha undergått
fullständig behandling.
3 § Vid utförsel skall hälsointyg eller annat intyg som fastställts av
Statens livsmedelsverk medfölja partiet. Utförsel till land som ingår i
Europeiska unionen (EU) och till Norge får endast ske från anläggning som
är godkänd och registrerad för handel inom EU.
1 Jfr rådets direktiv 72/461/EEG (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24), 91/494/EEG
(EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 35) och 80/215/EEG (EGT nr L 47, 27.12.1980, s.4)
m.fl.
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Färskt kött
Allmänt
4 § Kött, med undantag av fjäderfäkött, får utföras endast från djur som
befunnit sig i Sverige eller i något av de länder som ingår i EU eller i Norge
under de senas te 21 dagarna före slakt eller sedan födseln.
5 § Kött får inte komma från
1. djur som kommer från en besättning eller ett område som är spärrade
på grund av mul- och klövsjuka, klassisk eller afrikansk svinpest, swine
vesicular disease eller teschensjuka,
2. ett slakteri som är spärrförklarat på grund av fall av mul- och
klövsjuka, svinpest, swine vesicular disease, eller teschensjuka, eller
3. får, getter eller svin från en besättning som är föremål för djurhälsorestriktioner på grund av utbrott av brucellos.
Kött som misstänks vara smittat med någon sjukdom får ej utföras.
6 § Kött avsett för utförsel enligt dessa föreskrifter får inte ha styckats,
lagrats eller transporterats tillsammans med kött av annat slag.
Svinkött
7 § Färskt svinkött får ej utföras
1. om registrerade fall av afrikansk svinpest har förekommit i landet
under de senaste 12 månaderna, eller
2. från områden som är spärrade på grund av klassisk svinpest.
Färskt kött från svin, som slaktats i ett bekämpningsprogram avseende
klassisk svinpest, får inte utföras. Svinkött skall vidare härröra från slakteri
som inte har slaktat djur som vaccinerats mot sjukdomen under de senaste
12 månaderna.
Fjäderfäkött
8 § Kött får inte härröra från en besättning som är
1. belagd med restriktioner på grund av någon fjäderfäsjukdom, eller
2. är belägen i ett område med restriktioner avseende fjäderfäkött.
9 § Kött får inte härröra från fjäderfä som
1. under transporten har kommit i kontakt med djur smittade med
hönspest eller Newcastlesjuka eller som har transporterats genom ett
område som förklarats smittat med någon av dessa sjukdomar om inte
genomresan skett med järnväg eller på huvudväg, eller
2. har blivit slaktade på ett slakteri där hönspest eller Newcastlesjuka
registrerats vid slakttillfället.
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Köttprodukter
10 § Köttprodukter skall ha framställts av eller med färskt kött enligt
definitionen i 2 § samt uppfylla de villkor som anges i 4 - 9 §§.
11 § Köttprodukter som inte uppfyller kraven i 10 § får utföras om de
härrör från en anläggning, som är godkänd för export till de länder som
ingår i EU och till Norge under förutsättning att
1. produkterna har framställts helt eller delvis från färskt kött,
2. produkterna har genomgått värmebehandling i hermetiskt sluten
behållare med ett FC-värde av minst 3.00 på anläggningar som är registrerade och godkända för produktion av helkonserver, samt
3. varje behållare, efter behandling enligt punkt 2 ovan, är märkt med en
oval stämpel genomkorsad av två lodräta linjer.
12 § Om utbrott av afrikansk svinpest förekommit i landet får utförsel ske
under perioden från det att alla restriktioner har hävts till dess att 12
månader har förlöpt sedan utbrottet under förutsättning att
1. köttet är helt urbenat och de stora lymfkörtlarna avlägsnade,
2. varje köttstycke, innan värmebehandling enligt punkt 3 nedan, varit
inneslutet i en hermetiskt tillsluten förpackning i vilken köttet skall säljas,
samt
3. köttet i förpackningen har undergått värmebehandling under vilken
produkterna hållits vid en temperatur av lägst 60o C under minst fyra
timmar; dock skall centrumtemperaturen ha uppgått till minst 70o C under
minst 30 minuter.
Vid värmebehandling enligt första stycket 3. skall temperaturen på ett
representativt antal prover av varje parti ha mätts kontinuerligt.
Temperaturregistreringen skall ha skett med en automatisk utrustning som
mäter centrumtemperaturen och temperaturen inuti upphettningsutrustningen.
13 § Vid utbrott av mul- och klövsjuka eller swine vesicular disease, får
utförsel av köttprodukter som härrör från spärrade områden ske under
förutsättning att värmebehandling av produkten utförs. Vid behandlingen
skall den inre temperaturen uppgå till minst 70o C.
Vid utbrott av mul- och klövsjuka får utförsel ske av skinkor som väger
minst 5,5 kg med eller utan ben och som, i stället för den metod som anges
i första stycket, har genomgått en naturlig fermentering och mognad i
minst nio månader och erhållit ett slutligt aw-värde på högst 0,93 och ett
pH-värde på högst 6.
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14 § I hälsointyg för de köttprodukter som omfattas av bestämmelserna i
11 - 13 §§ skall följande lydelse skrivas under rubriken "Varuslag": "Har
undergått behandling i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 80/215/EEG".
-----------------------Denna författning träder i kraft den 5 januari 1995. Genom författningen
upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:111) om utförsel
av kött och köttprodukter till länder som ingår i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

SVANTE ENGLUND

Ernst Mehnert
(Smittskyddsenheten)
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