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Statens jordbruksverks föreskrifter
om införsel av hästdjur;
beslutade den 8 augusti 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 hästdjur. Införsel får endast ske
från länder inom Europeiska unionen (EU) och tredje land eller del därav
enligt bilaga 1.
Definitioner
2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med
anläggning: varje lokal eller inrättning där hästdjur brukar hållas eller
födas upp, oavsett ändamålet med verksamheten,
hästdjur: vilda eller domesticerade arter ur familjen uddtåiga hov-djur
samt korsningar mellan dessa; i det följande används uttrycket häst för alla
hästdjur,
1 Jfr rådets direktiv 90/426/EEG (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42, Celex 390L0426)
och rådets direktiv 92/96/EEG (EGT nr L 157, 10.6.1992, s. 28, Celex 392L0096),
rådets direktiv 94/28/EG (EGT nr L 178, 12.7.1994, s. 66, Celex 394L0028), rådets
beslut 79/542/EEG (EGT nr L 146, 14.6.1979, s. 15, Celex 379D0542) och
kommissionens beslut 95/323/EG (EGT nr L 190, 11.8.1995, s. 11, Celex
395D0323), kommissionens beslut 92/160/EEG (EGT nr L 71, 18.3.1992, s. 27,
Celex 392D0160) och kommissionens beslut 95/536/EG (EGT nr L 304, 16.12.1995,
s. 49, Celex 395D0536), kommissionens beslut 93/195/EEG (EGT nr L 86, 6.4.1993,
s. 1, Celex 393D0195) och kommissionens beslut 95/323/EG (EGT nr L 190,
11.8.1995, s. 11, Celex 395D0323), kommissionens beslut 93/196/EEG (EGT nr L
86, 6.4.1993, s. 7, Celex 393D0196), kommissionens beslut 93/197/EEG (EGT nr L
86, 6.4.1993, s. 16, Celex 393D0197) och kommissionens beslut 96/82/EG (EGT nr
L 19, 25.1.1996, s. 56, Celex 396D0082) samt kommissionens beslut 94/467/EG
(EGT nr L 190, 26.7.1994, s. 28, Celex 394D0467).
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registrerade hästar: hästar som är införda i ett register eller är berättigade till införande i en stambok och som är identifierade genom den
identitetshandling som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1994:82) om hästdjur som används till avel,
transitering: transport genom landet av sändning som står under
tullkontroll, samt
tullplats: plats där det finns lokal tullmyndighet.
Transport
3 § Hästar skall utan dröjsmål transporteras direkt till destinationsorten i
fordon eller containrar som är rengjorda och desinficerade. Dessa skall
vara utformade på ett sådant sätt att spillning, strö och foder inte kan falla
ur.
Ytterligare bestämmelser om transport av djur finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:105) om transport av levande djur.
Identitetshandling
4 § Registrerade hästars identitet skall vid införsel fastställas genom en
identitetshandling i enlighet med vad som anges i bilagan till Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till
avel eller genom ett internationellt godkänt hästpass.
Icke registrerade hästars identitet skall fastställas genom ett konturdiagram eller annan likvärdig identifieringsmetod.
Anmälan till tullmyndighet
5 § Vid införsel från ett land inom EU skall anmälan till tullmyndighet ske i
enlighet med bestämmelserna i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
Vid införsel från tredje land skall anmälan ske till tullmyndighet.
Djurhälsokrav
6 § Hästar får
1. inte ha företett kliniska tecken på sjukdom vid besiktning,
2. inte ha haft kontakt med hästar som kan misstänkas lida av smittsam
sjukdom under de senaste 15 dagarna före utförseltillfället,
3. inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram mot
smittsam sjukdom,
4. inte härröra från en anläggning som är belagd med restriktioner på
grund av de sjukdomar som anges i bilaga 2, samt
5. endast härröra antingen från länder som är officiellt friförklarade från
afrikansk hästpest eller från länder som inte är officiellt friförklarade under
förutsättning att de krav som Europeiska gemenskapernas råd har
uppställt avseende sjukdomen är uppfyllda.
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Härstamningsbevis
7 § Djur som är avsedda för avel skall vid införsel åtföljas av härstamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av Europeiska
gemenskapernas kommission.
Införsel från länder inom EU
Hälsointyg
8 § Hästar skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet
med ett av rådet fastställt formulär. Intyget skall utfärdas av en officiell
veterinär.
Intyget skall vara utfärdat inom 48 timmar före lastningen eller den sista
arbetsdagen före lastningen.
Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja transporten till
destinationsorten. Det skall vara utfärdat på svenska samt på minst ett i
avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.
Avser införseln hästar som inte är registrerade får hälsointyget omfatta en grupp av hästar som har transporterats tillsammans.
Av intyget skall framgå att hästarna uppfyller de hälsokrav som anges i
dessa föreskrifter.
Importören skall under minst sex månader behålla de intyg som åtföljer
sändningen och på begäran visa upp dem för en officiell veterinär.
Undantag från krav på hälsointyg
9 § Införsel av häst från Finland får ske utan att hästen åtföljs av ett
sådant hälsointyg som anges i 8 § under förutsättning att hästen är
registrerad i Finland eller i Sverige.
Införsel från tredje land
Föranmälan
10 § Importören skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst
anmäla införsel från tredje land till gränskontrollveterinären på införselorten.
Gränskontroll
11 § 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.
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Hälsointyg
12 § Hästar skall vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet
med ett av kommissionen fastställt formulär. Intyget skall utfärdas av en
officiell veterinär.
Intyget skall vara utfärdat samma dag hästarna lastas eller, vad gäller
registrerade hästar, den sista arbetsdagen före lastningen. Intyget skall
vara utfärdat för en enda mottagare.
Intyget gäller i tio dagar och skall i original åtfölja transporten till
gränskontrollstationen. Det skall vara utfärdat på svenska samt på minst
ett i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.
Vid införsel från Norge skall transporten åtföljas av ett sådant
hälsointyg som anges i 8 §.
Importören skall under minst sex månader behålla de intyg som åtföljer
sändningen och på begäran visa upp dem för en officiell veterinär.
13 § Vid införsel från tredje land skall, förutom de hälsokrav som anges i
dessa föreskrifter, även de ytterligare villkor som anges i hälsointyget vara
uppfyllda.
Hästar avsedda för slakt
14 § Hästar avsedda för slakt skall omedelbart föras till ett slakteri. De
skall vara brännmärkta med ett minst tre centimeter stort "S" på hoven på
vänster framben.
Särskilda bestämmelser
Gränstrafik
15 § Jordbruksverket kan efter ansökan medge generell eller tillfällig
dispens för hästar som
1. rids, leds eller körs på vägar i gränsnära trakter,
2. deltar i kulturella evenemang eller andra arrangemang i gränsnära
trakter, eller
3. tillfälligt släpps på bete eller tillfälligt arbetar i gränsnära trakter.
Transitering
16 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av hästar som inte
uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.
Ansökan om tillstånd skall vara Jordbruksverket tillhanda senast
30 dagar före transitering.
Vid transitering skall sändningen föras in via tullplats.
17 § Vid transitering av hästar genom Sverige, från ett tredje land som
anges i bilaga 1 till ett annat tredje land, skall dessa hästar åtföljas av ett
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hälsointyg med titeln "Transitintyg för transport av hästar från ett tredje
land till ett annat".
18 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 september 1996, då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:225) om införsel av hästdjur skall
upphöra att gälla.

PER-GÖRAN ÖJEHEIM

Cecilia Håkansson
(Smittskyddsenheten)
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Bilaga 1
Tillfällig införsel under högst 90 dagar samt transitering av registrerade hästar får ske från följande tredje länder
Algeriet
Amerikas Förenta Stater
Argentina
Australien
Bahrain
Barbados
Bermudaöarna
Bolivia
Brasilien*
Bulgarien
Canada
Chile
Cuba
Cypern
Egypten*
Estland
Förenade Arabemiraten
Grönland
Hong Kong
Island
Israel
Jamaica
Japan
Jordanien
Kroatien
Kuwait
Lettland
Libyen
Litauen
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Macao
den tidigare Jugoslaviska republiken Makedonien
Malaysia (halvön)
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico*
Norge
Nya Zeeland
Oman
Paraguay
Polen
Quatar
Rumänien
Ryssland*
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Syrien
Tjeckien
Tunisien
Turkiet*
Ukraina
Ungern
Uruguay
Vitryssland (Belarus)
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Permanent införsel av registrerade hästar får ske från följande tredje
länder
Algeriet
Amerikas Förenta Stater
Argentina
Australien
Bahrain
Barbados
Bermudaöarna
Bolivia
Brasilien*
Bulgarien
Canada
Chile
Cuba
Cypern
Estland
Förenade Arabemiraten
Grönland
Hong Kong
Island
Israel
Jamaica
Japan
Jordanien
Kroatien
Kuwait
Lettland
Libyen

Litauen
Macao
den tidigare Jugoslaviska republiken Makedonien
Malaysia (halvön)
Malta
Marocko
Mauritius
Norge
Nya Zeeland
Oman
Paraguay
Polen
Quatar
Rumänien
Ryssland*
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Syrien
Tjeckien
Tunisien
Ukraina
Ungern
Uruguay
Vitryssland (Belarus)
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Permanent införsel av icke registrerade hästar avsedda för avel eller
bruksändamål får ske från följande tredje länder
Algeriet
Amerikas Förenta Stater
Argentina
Australien
Brasilien*
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Estland
Grönland
Island
Israel
Kroatien
Lettland
Litauen
den tidigare Jugoslaviska republiken Makedonien

Malta
Marocko
Mauritius
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Rumänien
Ryssland*
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Tjeckien
Tunisien
Ungern
Uruguay
Vitryssland (Belarus)

Permanent införsel av hästar avsedda för slakt får ske från följande
tredje länder
Algeriet
Amerikas Förenta Stater
Argentina
Australien
Brasilien*
Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Estland
Grönland
Island
Israel
Kroatien
Lettland
Litauen
den tidigare Jugoslaviska republiken Makedonien
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Malta
Marocko
Mauritius
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Rumänien
Ryssland*
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Tjeckien
Tunisien
Ukraina
Ungern
Uruguay
Vitryssland (Belarus)
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Återinförsel av registrerade hästar efter högst 30 dagars tillfällig utförsel får ske från följande tredje länder
Algeriet
Amerikas Förenta Stater
Argentina
Australien
Bahrain
Barbados
Bermudaöarna
Bolivia
Brasilien*
Bulgarien
Canada
Colombia*
Costa Rica*
Chile
Cuba
Cypern
Ecuador*
Egypten*
Estland
Förenade Arabemiraten
Grönland
Hong Kong
Island
Israel
Jamaica
Japan
Jordanien
Kroatien
Kuwait
Lettland
Libyen

Litauen
Macao
den tidigare Jugoslaviska republiken Makedonien
Malaysia (halvön)
Malta
Marocko
Mauritius
Mexico*
Norge
Nya Zeeland
Oman
Paraguay
Peru
Polen
Quatar
Rumänien
Ryssland*
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Syrien
Tjeckien
Tunisien
Turkiet*
Ukraina
Ungern
Uruguay
Venezuela
Vitryssland (Belarus)

------------------------* Regionalisering:
Brasilien: endast delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia,
Rondónia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará et Maranhão.
Colombia: endast Bogotas stadsområde.
Costa Rica: endast San Josès stadsområde.
Ecuador: endast Quitos stadsområde.
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Egypten: endast guvernoraten Alexandria, Beheira, Kafr El Sheikh, Damietta,
Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, Nordsinai,
Sydsinai, Kairo (Storkairo, inbegripet staden Giza), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum,
Giza och Beni Suef.
Mexico: endast Monterreys stadsområde.
Ryssland: endast området väster om Uralberget.
Turkiet: endast provinserna Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli och
Tekirdag.
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Bilaga 2
Sjukdomar som anges i 6 § punkt 4
∗
∗
∗
∗
∗
*
∗
∗

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

11

