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Statens jordbruksverks föreskrifter
om utförsel av hästdjur 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
Transport
1 § Djuren skall utan dröjsmål transporteras från ursprungsanläggningen
antingen direkt eller via godkänd marknadsplats till destinations-orten.
Fordonet skall vara utformat så att spillning, strö och foder inte kan
falla ur. Transportfordonet ska vara rengjort och desinficerat före lastning.
Identitetshandling
2 § Identiteten på djur, som är registrerade enligt Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till avel, skall kunna
fastställas genom identitetshandling enligt bilagan till nämnda författning
eller genom internationellt godkänt hästpass.
Icke registrerade djurs identitet skall fastställas genom konturdiagram
eller annan likvärdig identifieringsmetod.
Hälsointyg
3 § Djuren skall vid utförsel åtföljas av särskilda hälsointyg för
1. registrerade hästdjur2 eller
2. icke registrerade hästar3 .

1 Jfr rådets direktiv 90/426/EEG (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42).
2 Blankett E9.1. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
3 Blankett E9.2. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1995:9
Saknr J 131
Utkom från trycket
den 10 januari 1995

SJVFS 1995:9
Saknr J 131
Varje intyg skall vara utfärdat inom 48 timmar före inlastning eller
senast den sista arbetsdagen före inlastningen. Det skall vara utfärdat på
svenska och minst ett i mottagarlandet officiellt språk.
Intyget skall vara utfärdat av officell veterinär. Det gäller i tio dagar och
skall rekvireras från Jordbruksverket.
Avser utförseln hästdjur som inte är registrerade, får hälsointyget
omfatta en grupp av djur som transporterats tillsammans.
För hästar, registrerade i Finland eller Sverige, som förs ut till Finland
krävs ej hälsointyg.
Djurhälsokrav
4 § Djuren
1. får vid undersökning, utförd inom 48 timmar före lastning eller senast
sista arbetsdagen, inte ha företett kliniska tecken på sjukdom,
2. får under de senaste 15 dygnen före utförsel inte ha haft kontakt med
hästdjur som kan misstänkas lida av infektiös eller smittsam sjukdom,
3. får inte vara avsedda för slakt till följd av bekämpningsprogram mot
smittsam eller infektiös sjukdom,
4. får inte härröra från en anläggning som är belagd med restriktioner på
grund av anmälningspliktiga sjukdomar som anges i bilagan till dessa
föreskrifter, samt
5. skall även vara fria från ytterligare sjukdomar om mottagarlandet har rätt
att kräva detta.
Övriga bestämmelser
5 § Utförsel av djur får ske även om bestämmelserna i dessa föreskrifter
inte är uppfyllda om mottagarlandet medger införsel.
-------------------------Denna författning träder i kraft den 10 januari 1995. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:109) om
utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

SVANTE ENGLUND

My Sahlman
(Smittskyddsenheten)
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Bilaga
Anmälningspliktiga sjukdomar
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Beskällarsjuka (dourine)
Rots
Hästencephalomyelit (alla typer)
Infektiös anemi
Mjältbrand
Afrikansk hästpest
Vesikulär stomatit
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