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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

354/2014

om härstamningsbevis och andra handlingar för import av djur som används för avel
samt deras könsceller och embryon

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom.
och 8 § 5 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om här-
stamningsbevis och andra handlingar som
krävs för import av renrasiga nötkreatur, får,
getter och svin, hybridsvin och registrerade
hästdjur som används för avel samt deras
könsceller och embryon.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) renrasiga nötkreatur nötdjur, inklusive

buffel, som själva och vars föräldrar samt far-
och morföräldrar är införda antingen i stam-
boken för samma ras eller i det register över
rasen i fråga som förs av den stambokförande
sammanslutningen och således kan införas i
stamboken,

2) renrasiga får och getter får och getter
som själva och vars föräldrar samt far- och
morföräldrar är införda antingen i stamboken
för samma ras eller i det register över rasen i
fråga som förs av den stambokförande sam-

manslutningen och således kan införas i
stamboken,

3) renrasiga svin svin som själva och vars
föräldrar samt far- och morföräldrar är in-
förda i stamboken för samma ras eller i det
register över rasen i fråga som förs av den
stambokförande sammanslutningen och såle-
des kan införas i stamboken,

4) hybridsvin svin som har tillkommit ge-
nom planerad korsning mellan renrasiga svin
av olika raser eller linjer eller mellan hybrids-
vin och renrasiga svin eller mellan hybridsvin
och som är införda i det register som förs av
den sammanslutning som för register över
hybridsvin, samt

5) registrerade hästdjur hästar, åsnor eller
korsningar mellan dessa som är införda i
stamboken eller i det register som förs av den
stambokförande sammanslutningen och såle-
des kan införas i stamboken.

3 §

Levande djur

Renrasiga nötkreatur, får, getter och svin
ska åtföljas av ett härstamningsbevis enligt
förebilden i bilaga I till kommissionens be-
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slut 96/510/EG om härstamningsbevis för
import av avelsdjur samt för deras sperma,
ägg och embryon, nedan kommissionens be-
slut 96/510/EG.

Hybridsvin ska åtföljas av ett härstam-
ningsbevis enligt förebilden i bilaga II till
kommissionens beslut 96/510/EG.

Registrerade hästdjur ska åtföljas av en av
ursprungslandets behöriga myndighet, av en
godkänd stambokförande sammanslutning el-
ler av en internationell organisation som för
register över kapplöpningshästar utfärdad
handling gällande djurets härstamning och
registrering enligt kommissionens förordning
(EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets
direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avse-
ende metoder för identifiering av hästdjur.

Om ett djur som avses i 1—3 mom. är
dräktigt, ska det dessutom åtföljas av ett in-
tyg om dräktighet enligt förebilden i bila-
ga III till kommissionens beslut 96/510/EG.

4 §

Sperma

Sperma från sådana djur som avses i 2 §
1—3 och 5 punkten ska komma från donator-
djur som genomgått testerna för individpröv-
ning och beräkning av avelsvärde. Över do-
natordjuret ska finnas ett härstamningsbevis
enligt förebilden i bilaga IV till kommissio-
nens beslut 96/510/EG.

Tillförlitligheten hos resultaten av beräk-
ningen av avelsvärdet för nötkreatur av
mjölkras ska vara minst 0,5 utom vid beräk-
ning av avelsvärdet på basis av djurets geno-
men. I sådana fall ska metoden för bedöm-
ning ha verifierats av den part som avses i

rådets beslut 96/463/EG om att utse ett refe-
rensorgan som skall ansvara för samarbetet
vid harmoniseringen av provtagningsmeto-
derna och bedömningen av resultaten hos
renrasiga avelsdjur av nötkreatur.

Sådan sperma från djur som avses i 2 §
1—3 punkten som inte uppfyller villkoren för
import i 1 mom. får endast importeras i den
kvantitet som krävs för att godkända fören-
ingar eller organisationer ska kunna utföra
officiella undersökningar. Över donatordjuret
ska då finnas ett härstamnings- och zootek-
niskt bevis enligt förebilden i bilaga I till
kommissionens beslut 96/509/EG om fast-
ställande av härstamnings- och zootekniska
krav för import av sperma från vissa djur och
ett bevis enligt förebilden i bilaga II till det
beslutet.

5 §

Äggceller och embryon

Äggceller och embryon av renrasiga nöt-
kreatur, får, getter, svin och registrerade häst-
djur ska åtföljas av ett intyg enligt förebil-
derna i bilaga V (äggceller) och bilaga VI
(embryon) till kommissionens beslut
96/510/EG.

6 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2014.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning om
upplysningar som skall lämnas vid införsel
av hästavelsmaterial (670/2004).

Helsingfors den 25 april 2014

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman Berit Korpilo
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