
 Version 26-01-2022/Version 2022-01-26 

Swedish Board of Agriculture 

III. Semen collection and storage centres / Handjursstationer, seminstationer och 

spermastationer 

c) Porcine semen collection centres / Seminstationer för svin 

SE-Sweden. List of approved semen centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the porcine species 

(Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686) SE-Sverige. Förteckning över godkända seminstationer för handel inom 

gemenskapen med sperma från tamdjur av svin (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686)  
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Sammanfattning
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