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REMISS

Dnr 6.2.16-00181/2021

2021-01-12

Avdelningen för djurskydd och hälsa

Enligt sändlista

Förslag till föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän för
hästar inför export till tredjeland
Du får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter
om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän för hästar
inför export till tredjeland. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget
finns i konsekvensutredningen.
Remissen består av:
- föreskriftsförslag
- konsekvensutredning
Ditt remissvar
För att underlätta vårt remissarbete önskar vi få ditt yttrande i elektronisk form i
t.ex. word-format.


Skicka ditt svar per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se.



Ange ”REMISSVAR: Dnr: 6.2.16-00181/2021” i rubrikraden i ditt epostsvar.



Vi behöver ditt yttrande över förslaget senast den 15 februari kl 8:00.

Kontaktperson:
Annica Wallén Norell, Annica.WallenNorell@jordbruksverket.se, 036-15 63 64
Föreskriftsförslaget och svarsformulären finns även på Jordbruksverkets
webbplats (www.jordbruksverket.se) – längst ner till höger under ”Övrigt” klicka
på ”Remisser och yttranden” och sedan på ”Remisser”.
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Sändlista
Avelsföreningen för specialhästraser
Avelsföreningen för Svensk Ridponny
Avelsföreningen för Svenska varmblodiga travhästen
Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen
Avelsföreningen Svenska Varmblodiga Hästen
Djurens rätt
Djurskyddet Sverige
Föreningen Nordsvenska Hästen
Hästföretagarna
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Hästnäringens Yrkesnämnd
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Länsstyrelserna
Naturbruksskolornas förening
Näringslivets Regelnämnd
Regelrådet
Ridskolornas Riksorganisation
Skogshästen föreningen för körning med häst
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Svensk Galopp
Svensk Stuteriveterinärförening
Svenska Arabhästföreningen
Svenska Arabhästregistraturen
Svenska Avelsföreningen för Amerikanska Hästraser
Svenska Connemarasällskapet
Svenska Fjordhästföreningen
Svenska Hingsthållare
Svenska Hästavelsförbundet
Svenska Islandshästförbundet
Svenska New Forest Föreningen
Svenska Ridsportförbundet
Svenska Russavelsföreningen
Svenska Shetlandssällskapet
Svenska Tinkerhästsällskapet
Svenska Travsportens Centralförbund
Svenska Welshponny‐ och Cobföreningen
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Veterinärförbund

Kopia till
Näringsdepartementet
Distriktsveterinärerna
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Dnr 6.2.16-00181/2021

Djuravdelningen
Annica Wallén Norell

Konsekvensutredning
Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2017:8) om exportkarantän för hästar inför export till
tredjeland
Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid regelgivning ska en
myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga och
andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera
utredningen i en konsekvensutredning.
Inledning
Vid en genomgång av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän
för hästar inför export till tredjeland, har vi konstaterat att vissa ändringar behöver göras i
föreskrifterna. Anledningen är att viss lagstiftnings som det hänvisas till i föreskrifterna har
upphört att gälla och ersatts med ny. Mot bakgrund av att ny EU-lagstiftning har börjat gälla
och börjar gälla fullt ut den 21 april 2021 har vi också sett behov av att anpassa definitionerna.
De ändringar vi föreslår är redaktionella och innebär inte några förändringar i sak.
En överskådlig redovisning av vilka föreskrifter och allmänna råd som berörs av de föreslagna
ändringarna ges i nedanstående tabell.
Kapitel Paragraf

Avseende

Anm.

1

1

Grundläggande bestämmelser

Redaktionella
ändringar

2

1

Definitioner

Redaktionella
ändringar

A Allmänt
1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Föreslagna ändringar är endast redaktionella och avser följande:
1 kap. 1 § innehåller hänvisningar till olika djurskyddsbestämmelser som har upphört att gälla
och ersattas av andra författningar. Det samma gäller diarienumret (dnr) när det gäller
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”Arbetsinstruktion för veterinärer anställda av Jordbruksverket som förordnas som officiella
veterinärer”. Paragraf behöver därför ändras så att hänvisningarna blir korrekta.
I nuvarande lydelse i 2 kap. 1 § finns definition av begreppet officiell veterinär. Detta begrepp
har tagits bort i förslaget eftersom begreppet redan definieras i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/465).
Vidare innehåller 2 kap. 1 § en definition av begreppet tredjeland. Detta begrepp är inte närmare
definierat i ovan nämnda EU-förordningar men förekommer i dem i flera sammanhang. Vad
som betraktas som tredjeland kan också förändras över tid. Vi bedömer sammantaget att det
därför inte är lämpligt att definiera begreppet i denna författning och att begreppet därför ska
tas bort.
2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
Om de föreslagna ändringarna av 1 kap. 1 § inte genomförs innebär det att paragrafen hänvisar
till en författning och ett beslut som har upphört att gälla. Det finns därför ingen alternativ
lösning.
När det gäller definitionen av begreppet officiell veterinär i 2 kap. 1 § så skiljer sig den jämfört
med hur begreppet definieras i ovan nämnda EU-förordningar. Ändringen behöver därför
genomföras för att säkerställa att begreppet inte ska kunna tolkas på olika sätt. Någon alternativ
lösning finns inte.
Om den föreslagna ändringen av 2 kap. 1 § inte sker när det gäller definitionen av begreppet
tredjeland, skulle definitionen bli missvisande i den stund förändringar sker om vad som ska
betraktas som tredjeland. Någon alternativ lösning finns därför inte.
3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Personer eller företag som vill inrätta exportkarantäner. Hittills har dock inga ansökningar om
att godkännande av exportkarantäner kommit in till Jordbruksverket. (Nuvarande föreskrifter
trädde i kraft den 14 juli 2017.)
4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
2 § förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m. samt 4 § 3 förordningen
(2009:1390) om officiella veterinärer
5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Föreslagna ändringar bedöms inte medföra några kostnadsmässiga eller andra konsekvenser.
6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Föreslagna ändringar överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen
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7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Någon särskild hänsyn behöver inte tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande
eftersom ändringarna är redaktionella. Av samma anledning ser vi inte heller något behov
av speciella informationsinsatser.

B Kommuner och landsting
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.

C Företag
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Klicka eller tryck här för att ange text.

Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Något tidigt samråd har inte skett

Kontaktperson
Annica Wallén Norell
Djuravdelningen
Telefon: 036-15 63 64
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SJVFS 2021:XX
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export
till tredjeland (SJVFS 2017:8);

Sak nr J 141
Utkom från trycket
den xxxx 2021

Omtryck

beslutade den xxxxx 2021.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen (1994:542) om
utförsel av levande djur m.m. samt 4 § 3 förordningen (2009:1390) om officiella
veterinärer att 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna
författning träder i kraft.
1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).
Ytterligare bestämmelser om djurskydd finns i:
1. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning (SJVFS
2019:17), och
2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning (SJVFS
2019:12).
Grundläggande bestämmelser om officiella veterinärer finns i lagen (2009:1254)
om officiella veterinärer och förordningen (2009:1390) om officiella veterinärer.
Ytterligare bestämmelser om officiella veterinärer finns i:
1. Statens jordbruksverks föreskrifter om officiella veterinärer (SJVFS 2015:7),
och
2. Arbetsinstruktion för veterinärer anställda av Jordbruksverket som förordnas
som officiella veterinärer (dnr 5.1.12-18986/2019). (SJVFS 2021:XX).
Exportörens ansvar
2 § Exportören ansvarar för att informera sig om samtliga krav tredjelandet har för att
möjliggöra export. Utöver kraven i dessa föreskrifter kan det importerande tredjelandet
ställa ytterligare krav på exportkarantänen. Exportören ansvarar för att dessa krav är
uppfyllda.

SJVFS 2021:XX
2 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Definitioner
1 §1 I dessa föreskrifter avses med
Begrepp

Betydelse

Djurhållare

Fysiska personer som enligt avtal eller lag
ansvarar för eller handhar hästar i
exportkarantänen, oavsett om detta sker
stadigvarande eller tillfälligt.

Exportkarantän

En av Jordbruksverket godkänd anläggning
där hästar hålls isolerade inför export till
tredjeland. Begreppet omfattar anläggning,
byggnad, grupp av byggnader eller andra
lokaler, som används för exportkarantän,
inbegripet utrymmen som inte är helt slutna
eller under tak.

Exportkarantänsperiod

Den sammanhållna tid som hästarna befinner
sig i exportkarantän. Perioden startar när den
sista hästen som ska exporteras satts in i
exportkarantänen.

Exportör

Fysisk eller juridisk person, eller dennes
ombud, som är ansvarig för de hästar som ska
exporteras. (SJVFS 2021:XX).

3 KAP. ANSÖKAN OM OCH GODKÄNNANDE AV EXPORTKARANTÄN
Ansökan om att få inrätta en exportkarantän
1 § Den som vill inrätta en exportkarantän ska ansöka om förhandsgodkännande hos
Jordbruksverket. Ansökan som ska lämnas eller skickas till Jordbruksverket ska
omfatta följande uppgifter om:
1. sökandes namn och adress,
2. adress, fastighetsbeteckning, geografiska koordinater,
3. antal djurplatser,
4. måttsatt och skalenlig planritning samt skalenlig situationsplan,
5. skriftliga hygien- och biosäkerhetsrutiner som uppfyller kraven i 4 kap. 1 § och
5 kap. 1 §, samt
6. villkor för byggnaden enligt 4 kap. 1 §.
1

Ändringen innebär att begreppen ”officiell veterinär” och ”tredjeland” och tas bort från definitionerna.

2

SJVFS 2021:XX
2 § Ett förhandsgodkännande är giltigt i två år och nybyggnationen eller iordningsställande av ett befintligt stall ska ha påbörjats inom denna tid. Jordbruksverket får
besluta om kortare tid.
3 § Det ska finnas en officiell veterinär, som är ansvarig för exportkarantänen.
Godkännande av exportkarantän
4 § Sökanden anmäler till Jordbruksverket när exportkarantänen är iordningställd.
5 § Sökanden ansöker om besiktning och slutgodkännande av exportkarantän hos
Jordbruksverket.
6 § Efter besiktning kan Jordbruksverket fatta beslut om slutgodkännande av
exportkarantänen.
4 KAP. VILLKOR FÖR BYGGNADER
1 § En exportkarantän ska:
1. i sin helhet ligga minst 50 meter från andra anläggningar med hästdjur och om
hästarna vistas utomhus under exportkarantänsperioden gäller minst 100 meter,
2. utformas så att undersökning, provtagning och behandling av hästar är möjlig,
3. ha möjlighet till individuell uppstallning av hästar vid behov,
4. utformas så att utrymmen inomhus ska kunna rengöras och därefter desinficeras
så att smittämnen oskadliggörs,
5. ha utrymme för häst att kunna röra sig fritt i naturliga gångarter,
a. antingen ha utrymmen utomhus, såsom hagar eller ytor, vilka ska vara
väl avskilda, väldränerade och möjliga att rengöra enligt fastställda hygienoch biosäkerhetsrutiner, eller
b. utrymmen inomhus,
6. ha ett lastningsutrymme där åtgärder enligt hygien- och biosäkerhetsrutiner kan
utföras,
7. ha staket eller annan avgränsning för att förhindra kontakt med andra hästdjur,
8. ha utrymmen för foder och strö under hela exportkarantänsperioden,
9. ha omklädningsrum med hygiengräns, handfat och dusch samt sluss in till
djurutrymmen för personal och personer som behövs för anläggningens drift,
10. i sin helhet vara avgränsad för att förhindra obehörigas inträde, ha en tydlig
skylt med följande text på ytterdörren till exportkarantän och vid anläggningens
yttre gräns: ”Exportkarantän” – tillträde förbjudet för obehöriga”,
11. vara möjlig att låsa,
12. ha stallbyggnader som förhindrar eller försvårar att gnagare och fåglar kan ta
sig in,
13. ha ett utrymme för administration, avsett för den officiella veterinären, och
14. endast användas för isolering av hästar, som ska exporteras till tredjeland under
den angivna exportkarantänsperioden enligt dessa föreskrifter.
2 § En exportkarantän ska inte användas i ett område som står under
djurhälsorestriktioner som gäller för häst.
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5 KAP. RUTINER FÖR EXPORTKARANTÄN
1 § För en exportkarantän ska följande rutiner följas:
1. Den djurhållare som ansvarar för och handhar exportkarantänens hästhållning
ska föra journal över de hästar som förs in i och ut ur exportkarantänen.
Journalen ska innehålla uppgifter om hästens identitet, datum för insättning och
uttagning ur exportkarantänen, provtagningsdatum och provresultat. Journalen
ska på begäran kunna visas upp för officiell veterinär. Efter
exportkarantänsperiodens utgång ska journalen arkiveras i 5 år.
2. Exportkarantänen ska rengöras och därefter desinficeras så att smittämnen
oskadliggörs innan exportkarantänsperioden inleds.
3. Strö, foder och nödvändig utrustning som behövs för hela
exportkarantänsperioden ska finnas tillgängligt när exportkarantänsperioden
påbörjas för att minimera transporter till och från exportkarantänen.
4. Hygien- och biosäkerhetsrutiner, som är fastställda enligt 8 kap. 1 § 1 punkten
i dessa föreskrifter ska tillämpas från tidpunkten när första hästen sätts in i
exportkarantänen.
5. Sjukdomsfall i karantänen under exportkarantänsperioden ska utan dröjsmål
rapporteras till officiell veterinär, som är ansvarig för anläggningen.
6. Om hästarna i exportkarantänen behöver behandling utöver den som officiell
veterinär utför kan annan veterinär än den officiella veterinären anlitas. Häst
som av någon anledning tas ut ur exportkarantänen kan inte föras in igen under
pågående exportkarantänsperiod.
7. Endast personer som sköter, hanterar och behandlar hästarna i exportkarantänen
och i förekommande fall personer som utför kontroller samt de personer som
behövs för anläggningens drift har tillträde.
8. Besöksjournal ska föras med uppgift om datum, namn och anledning till besök.
9. Exportkarantänen ska hållas låst.
10. Det ska finnas skriftliga hygien- och biosäkerhetsrutiner. Om personalen har
hand om djur av samma slag utanför exportkarantänen ska det finnas särskilda
anvisningar i hygien- och biosäkerhetsrutinerna för att minimera risken för
smittspridning till hästarna i exportkarantänen.
6 KAP. RASTNING OCH UTEVISTELSE
1 § Under pågående exportkarantänsperiod får de utrymmen, som är avsedda för att
hästar ska få röra sig fritt i naturliga gångarter, endast användas av hästar i
exportkarantänen. Ytan avsedd för rastning samt passagen till och från stallbyggnaden
ska vara så konstruerad att avgränsningar mot hästdjur utanför exportkarantänen
effektivt och permanent förhindrar direktkontakt.
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7 KAP. ÅTERKALLANDE AV BESLUT OM KARANTÄN
1 § Om förutsättningarna för godkännande inte längre föreligger kan Jordbruksverket
återkalla godkännandet.
2 § Den som erhållit beslut om godkännande av exportkarantän av Jordbruksverket
kan på egen begäran återkalla beslutet.
8 KAP. DEN OFFICIELLA VETERINÄRENS ANSVAR
1 § Den officiella veterinären ska:
1. Inför varje exportkarantänsperiod granska och fastställa hygien- och
biosäkerhetsrutiner efter samråd med Jordbruksverket.
2. Kontrollera att hygien- och biosäkerhetsrutiner finns tillgängliga för personalen
i exportkarantänen.
3. Se till att hästar som sätts in i exportkarantänen inte visar några kliniska tecken
på smittsam sjukdom.
4. Kontrollera att journal förs med uppgifter enligt 5 kap. 1 § punkterna 1 och 8.
5. Omedelbart meddela Jordbruksverket om förutsättningarna för godkännande
inte längre föreligger eller rutiner, som är fastställda med stöd av dessa
föreskrifter, inte följs.
6. Undersöka hästarna när de lämnar exportkarantänen. Hästarna får inte visa
tecken på sjukdom eller skada som kan påverka dem inför transporten.
7. Ha regelbunden tillsyn minst varje vecka över exportkarantänen, enligt 4 kap.
1 § och 5 kap. 1 § och oftare om behov föreligger under hela
exportkarantänsperioden.
9 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Övrigt
1 § För annan tidsperiod än exportkarantänsperioden får en godkänd exportkarantän
användas till annan verksamhet.
Undantag
Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från bestämmelserna i 5 och 6 kap.

Denna författning träder i kraft den xx xxxx 2021.

CHRISTINA NORDIN
Annica Wallén Norell
(Djuravdelningen)
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