Restriktioner för export av fjäderfä och fjäderfäprodukter till länder utanför
EU på grund av utbrotten av fågelinfluensa i Sverige.
Senast uppdaterad 2017-11-30

Den 29 juli förklarades Sverige åter officiellt fritt från fågelinfluensa.
Den 29 maj upphävde Jordbruksverket det sista restriktionsområdet efter utbrotten av
fågelinfluensa. Det innebar att utförsel av fjäderfä, kläckägg och produkter från fjäderfä till andra EUländer åter blev tillåten från hela Sverige.
Den 29 juli förklarades Sverige åter officiellt fritt från fågelinfluensa (enligt artikel 10.4.3 i OIEs kodex
för landlevande djur).
För export till länder utanför EU (som inte meddelat egna restriktioner – se nedan) innebär det att vi
lyft de exportrestriktioner för levande fågel, kläckägg och icke värmebehandlade produkter som
gällde för kommunerna Nyköping, Katrineholm, Ängelholm, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Haninge,
Nynäshamn och Trosa.
Observera dock att de handelsrestriktioner vissa tredjeland har infört på grund av fågelinfluensa
utbrottet gäller fortfarande (punkt 1). Uppdaterad information om vilka länder som har lyft
restriktioner finns nedan (punkt 2).

1. Följande länder har meddelat handelsrestriktioner på grund av utbrotten av fågelinfluensa:
Observera att denna lista gäller export till tredje land (dvs inte handel inom EU) och endast omfattar
de handelsrestriktioner som officiellt meddelats Jordbruksverket av andra länders
veterinärmyndigheter. Ytterligare restriktioner eller förbud kan förekomma.


Angola – export av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter är förbjuden från HELA Sverige.



Förenade Arabemiraten – export av fjäderfä är förbjuden från HELA Sverige. Export av icke
värmebehandlade fjäderfäprodukter är förbjuden från Skåne län men tillåten från övriga
Sverige om sändningen åtföljs av ett tilläggsintyg som intygar att produkterna kommer från
ett område minst 25 km från utbrotten krävs vid export från andra delar av landet.
Värmebehandlade produkter påverkas inte av restriktionerna.



Japan – export av fjäderfä och fjäderfäprodukter är tillåten under följande förutsättningar:
1) Levande fågel ska ha påbörjat karantän 27 oktober 2017 eller senare.
2) Fjäderfäkött eller andra produkter som kommer från fåglar som slaktats tidigast 27
oktober 2017.
3) Ägg (eller äggprodukter av dessa) som lagts tidigast 27 oktober 2017.



Makedonien - export av fjäderfä och fjäderfäprodukter är förbjuden från Skåne län samt
Haninge, Nynäshamn, Trosa, Nyköping och Katrineholm kommun.



Malaysia – Vissa exportrestriktioner kan föreligga, se nedan punkt 2 – Malaysia.



Ryssland – Export av fjäderfäkött, färdiga köttprodukter av fjäderfä samt alla former av
fjäderfäprodukter som innehåller produkter som härrör från bearbetning av fjäderfä, foder
och fodertillsatser för fjäderfä (utom fodertillsatser av vegetabiliskt ursprung eller tillverkat
med hjälp av kemisk eller mikrobiologisk syntes), liksom även begagnad utrustning för
hållande, slakt och styckning av fjäderfä är förbjuden från HELA Sverige.



Saudiarabien – export av levande fjäderfä, kläckägg och dagsgamla kycklingar är förbjuden
från HELA Sverige. Export av icke värmebehandlade fjäderfäprodukter och ägg är förbjuden
från Skåne län.



Serbien – export av fjäderfä och fjäderfäprodukter är förbjuden från en radie av 10 km runt
alla platser som har haft utbrott av fågelinfluensa under 2016 och 2017. För resten av Sverige
gäller krav på tilläggsintyg som måste följa med sändningen.



Turkiet – export av fjäderfä och fjäderfäprodukter är förbjuden från Skåne län samt Haninge,
Nynäshamn, Trosa, Nyköping och Katrineholm kommun. Värmebehandlade produkter
påverkas inte av restriktionerna.

2. Följande länder har lyft särskilda handelsrestriktioner på grund av utbrotten av fågelinfluensa:


Hong Kong: Enligt informationsbrevet från Hong Kong daterat den 3 augusti 2017 lyfter Hong
Kong med omedelbar verkan de restriktioner som infördes efter utbrottet av fågelinfluensa.
OBS! Hong Kong tillåter import av fågelkött och övriga fjäderfäprodukter från Sverige om de
härstammar från djur som är kläckta och uppvuxna i ett land, zon eller region som har varit
fritt/fri från fågelinfluensa under fågelns hela livstid. Om det gäller ägg för humankonsumtion
är export från Sverige till Hong Kong tillåtet om äggen är värpta och packade i ett land, zon
eller region som är fritt/fri från fågelinfluensa och äggen är packade i nytt
förpackningsmaterial alternativt i material som är desinficerade på tillfredställande vis.



Ryssland: Enligt informationsbrevet från Ryssland daterat den 16 augusti 2017 lyfter
Ryssland de restriktioner som infördes efter utbrottet av fågelinfluensa avseende export av
levande fågel och kläckägg från Skåne, Stockholms och Södermanlands län.



Malaysia: Enligt informationsbrev från Malaysia daterat den 27 september 2017 lyfter
Malaysia med omedelbar verkan de restriktioner som infördes efter utbrottet av
fågelinfluensa. Det gäller dag-gamla kycklingar, dag-gamla gässlingar samt kläckägg från hela
Sverige. Gäller exporten andra produkter än de nämnda kontakta då Jordbruksverket. Det
finns inga bilaterala eller EU-harmoniserade intyg för export av dessa produkter till Malaysia
utan export sker med övriga intyg, som ska skickas till Jordbruksverket innan utfärdande.

I övrigt gäller kraven i de befintliga exportintygen.

Utbrott av Newcastlesjuka
Observera att flertalet ytterligare exportrestriktioner gäller för export till länder utanför EU på grund
av utbrottet av Newcastlesjuka i Kalmar, Östergötland och Skåne län.

Har du frågor?
Kontakta exportfragor@slv.se om din fråga rör livsmedel
tredjelandsexport@jordbruksverket.se om din fråga rör levande fåglar eller ABP-produkter

