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Smittbekämpningsenheten

Utförsel av sperma från gris
Denna information är avsedd som en vägledning och är därför inte juridiskt
bindande. Du bör alltid kontakta mottagarlandet för att få veta vilka krav de
ställer på leveransen. Utförsel får bara ske från EU-godkända handjurs/spermalagringsstationer.
Utförsel till land inom EU, Norge, Andorra, Färöarna eller Schweiz
Hälsointyg
Ett officiellt djurhälsointyg (s.k. TRACES) ska följa med försändelsen vid
utförsel. Hälsointyget ska vara undertecknat av en officiell veterinär i
utförsellandet.
Sperman ska komma från en galtstation som är godkänd av EU och som därmed
uppfyller de hälsokrav som ställs i EU-direktivet 90/429/EEG.
Härstamningsbevis
Vid utförsel till ett land inom EU eller till Norge, Andorra, Färöarna och
Schweiz ska sändningen med sperma eller embryon åtföljas av ett
härstamningsbevis enligt förordning (EU) 2017/717.
Du måste vara registrerad för utförsel
För att du ska få föra ut avelsdjurprodukter (ägg, sperma eller embryo) måste du
vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. För att registrera dig gör du en
anmälan till oss minst 7 arbetsdagar före första beräknade utförseltillfället. Länk
till e-tjänsten för anmälan finns på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se .
Registreringen gäller under två år från den dag du blir registrerad. Registreringen
är avgiftsfri.
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Utförsel till land utanför EU
Export till länder utanför EU kräver noggranna förberedelser.
Det är mottagarlandet som bestämmer djurhälsokraven. Det kan finnas en
överenskommelse mellan EU och mottagarlandet eller mellan Sverige och
mottagarlandet. Du kan få reda på om det finns en överenskommelse via
Jordbruksverkets e-postadress int.vetaffairs@Jordbruksverket.se .
Förutom djurhälsointyg finns det en rad andra regler som du måste följa. Mer
information om detta, och vad du bör tänka på och göra innan du exporterar, kan
du få via Jordbruksverkets webbplats:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handel/levandedjur/exporttillland
erutanforeu/innanduexporterarutanforeu.4.4d699a812c3c7b925d80004215.html

Gällande föreskrifter


Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av
embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris till länder som
ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna, Norge samt
Schweiz



Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:112) om
seminverksamhet med svin



Kommissionens Genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1
mars 2012 om ändring av bilagorna B, C och D till rådets direktiv
90/429/EEG vad gäller djurhälsokrav avseende brucellos och Aujeszkys
sjukdom
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