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Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen 

(EU)  

Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna 

(se nedan) och tillämpliga EU-förordningar är juridiskt bindande. 

 

     Checklista 
 Läs noga igenom gällande föreskrifter (se nedan) 

 Sök tillstånd som registrerad exportör från Jordbruksverket.  

 Kontrollera att djuren är korrekt märkta. 

 Kontrollera om köparen ställer ytterligare djurhälsokrav utöver EU-

villkoren 

 Tänk igenom rimligheten i planerad färdväg (se djurskydd).  

 Anlita en godkänd transportör och kontrollera att fordonet som ska 

användas är godkänt (ska finnas ett dokument som visar det). 

  

 

Utförsel till länder inom Europeiska unionen (EU) 

Allmänna bestämmelser om utförsel finns i Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och gris till länder som ingår i 

Europeiska unionen (EU)  samt till Andorra, Färöarna och Norge. 

 

Observera att man vid utförsel till andra EU-länder även måste beakta vissa 

andra föreskrifter och EU-förordningar bl.a. när det gäller regler för transport 

och märkning.  
 

Du måste vara registrerad för utförsel 

För att du ska få föra ut djur 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.  

 

Den som handlar med djur1 i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 2007:1) om handlare och bedriver handel med nötkreatur och gris 

avsedda för in- eller utförsel m.m. ska även vara registrerad som handlare. 

                                                 
1 Definition av handlare: Fysisk eller juridisk person som i kommersiellt syfte köper och säljer nötkreatur och 

gris, direkt eller via mellanhand och som regelbundet omsätter djuren inom 30 dagar. 

http://www.jordbruksverket.se/
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Djurhälsovillkor samt provtagning i utförsellandet vid utförsel 

till EU 

 

Gris avsedda för avel eller produktion 
Vid utförsel från land inom EU ska gris avsedda för avel eller produktion ha 

vistats i samma besättning under minst 30 dagar före avsändandet eller sedan 

födseln.  

 

Provtagning  

Hälsointyg ska utfärdas av officiell veterinär inom 24 timmar före utförseln till 

andra länder inom EU, och vara grundat på en klinisk undersökning. Kontakta 

officiell veterinär i god tid för klinisk undersökning och utfärdande av intyg. 

 

Vid utförsel av avels- och produktionsdjur inom EU har mottagarlandet rätt att 

kräva ytterligare garantier, om mottagarlandet har tilläggsgarantier för vissa 

sjukdomar. Observera att mottagaren även kan ställa krav på provtagningar 

utöver EU-lagstiftningen.  

 

Märkning, journalföring och rapportering 

För att djur ska kunna spåras i händelse av en smittsam sjukdom finns regler för 

märkning, journalföring och rapportering. Djuren ska vara märkta och 

registrerade i enlighet med bestämmelserna i Statens jordbruksverk föreskrifter 

(SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin. 

 

Journalföring 

Förflyttning av djur ska registreras av djurhållaren i den aktuella 

produktionsplatsens stalljournal  

 

 

Rapportering 

Djurförflyttning ska rapporteras till det centrala grisregistret (CDB).  Beställning 

av blanketter och frågor beträffande rapportering besvaras av Jordbruksverket, 

826 84 Söderhamn.  Tel: 020-56 00 66. 
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Hälsointyg m.m. 

En officiell veterinär ska utföra en undersökning av djuren inom 24 timmar före 

avsändandet samt utfärda hälsointyg för djuren. Kontakta en officiell veterinär i 

god tid före planerad utförsel. 
 

 

Härstamningsbevis 
Djur som är avsedda för avel ska vid utförsel åtföljas av ett härstamningsbevis i 

enligt förordning (EU) 2017/717. 

 

Uppsamling av djur avsedda för utförsel 

Om djur från olika anläggningar samlas på en plats inför en utförsel får det 

endast ske vid en av Jordbruksverket godkänd uppsamlingsplats eller godkänd 

handelsanläggning. Officiell veterinär vid uppsamlingsplatsen utfärdar intyg för 

utförseln som grundar sig på EU-intyg eller motsvarande uppgifter från 

respektive besättningsveterinär för djuren från varje anläggning.   

 

Transport 

Bestämmelser om villkor vid transport av levande djur finns i Jordbruksverkets  

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:7) om transport av levande djur, i 

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 avseende skydd av djur vilka ska tillämpas på 

vägfordon som används för djurtransporter som överskrider åtta timmar och i 

Rådets förordning (EG) nr 1255/97 av den 25 juni 1997 om gemenskapskriterier 

för mellanstationer.  

Vid restid överstigande 8 timmar ska en färdplan följa med transporten.  

Senast två arbetsdagar före planerad transport ska avsnitt I i färdjournalen faxas 

till Jordbruksverket, faxnummer står på blanketten. Avsnittet ska, om det 

godkänns, stämplas av Jordbruksverket och faxas tillbaka. Det ska vara med 

transporten under resan. Efter transporten ska avsnitt 4 skickas till länsstyrelsen. 

Om avsnitt 5 fylls i ska det sändas till Jordbruksverket. 

 

Vid transport till annat EU-land måste transportfordonet omedelbart efter varje 

transport av djur och vid behov före ny lastning rengöras och desinficeras i 

enlighet med reglerna i transportföreskrifterna (se ovan). Av föreskrifterna 

framgår att transportören ska se till att djuren inte kommer i kontakt med djur av 

längre hälsostatus avseende brucellos, enzootisk bovin leukos, tuberkulos samt 

sjukdomar där eventuella tilläggsgarantier har erhålllits. 

 

Registrering av transportör/godkänt transportfordon 

Alla som transporterar djur i kommersiellt syfte, måste vara registrerade hos 

Jordbruksverket eller hos behörig myndighet i annat EU-land. Du måste anlita en 

godkänd transportör och kontrollera att fordonet som ska användas är godkänt 

(ska finnas ett dokument som visar det). 
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Övriga upplysningar: 

Observera att om djuren ska transporteras till land utanför EU via annat EU-land 

ska de minst uppfylla kraven för handel med slaktdjur inom EU annars måste 

tillstånd sökas hos de länder inom EU som transporten ska passera. Vid export 

till övriga länder utanför EU krävs inget tillstånd från Jordbruksverket. 

Information om bestämmelserna får exportören av mottagarlandets ambassad 

eller veterinärmyndighet. 


