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Om oss – avdelning EU-samordning och export

Vi utvecklar EU-regler för att aktörerna ska kunna agera effektivt, 

och skapar ökade möjligheter för svensk livsmedelsexport

• Stöd till regeringen i arbetet i EU och andra internationella sammanhang.

• Samordning av utveckling av EU-regler och arbetet inom Codex mm.

• Informera om nya EU-regler samt information och rådgivning rörande export.

• Övergripande strategiska arbetet med handel- och exportfrågor. 

• Arbetet med tredjelandsgodkännanden. 



Information om brexit

Kommissionen – brexit prepardness notices

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante

Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/export-import-och-handel-inom-EU/storbritannien-brexit/

Jordbruksverket 

https://www.jordbruksverket.se

Storbritanniens hemsida

https://www.gov.uk

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-

animal-origin-if-the-UK-leaves-the-EU-with-no-deal

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/export-import-och-handel-inom-EU/storbritannien-brexit/
https://www.jordbruksverket.se/
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-if-the-UK-leaves-the-EU-with-no-deal


Brexit prepardness notices – https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante

Allmän livsmedelslagstiftning

- Märkning

- Naturligt mineralvatten 

- Material i kontakt med livsmedel

- GMO

- Bestrålning

- Skyddade beteckningar



Restriktionsvaror - gränskontroll

- Animaliska produkter – kontroll i enlighet med förordning 2017/625 om offentlig kontroll

- Ekologiska produkter – förordning 1235/2008

- Vegetabiliska produkter – kontroll enligt förordning 2017/625 om offentlig kontroll (nuvarande 

förordning 669/2009 om kontroll av visst foder och vissa icke-animaliska produkter)

- Groddar och frön avsedda för groddning – förordning 2019/626 (träder ikraft 14 december 2019)

- Fytosanitära kontroller av livsmedel – kontakta Jordbruksverket



Importvillkor animaliska produkter
- Godkänt land

- Godkänd anläggning

- Medföljande intyg

- Kontroll vid gränskontrollstation med föranmälan i Traces NT

Märkning:

”EC” tas bort och ”UK” ändras till:

• GB eller United Kingdom

• JE för Jersey

• Guernsey

• IM för Isle of Man

Frågor om import – gks@slv.se



Gränskontroll – animaliska livsmedel från Storbritannien: 
import och extern transitering

Bild från European Commission



Gränskontroll – animaliska livsmedel till och från Irland: 

intern transitering genom Storbritannien 

Bild från European Commission



Nya gränskontrollstationer

Bild från Euorpean Commission



Export till Storbritannien

Enligt uppgift från UK:s chefsveterinär: De varor som idag 

inte medföljs av veterinära intyg vid handel inom unionen 

behöver inte medföljas av veterinära intyg vid export till 

Storbritannien, det krävs ingen gränskontroll. Gäller under 9 

månader (med 9 månaders framförhållning)

Företag bör följa information på hemsidan – www.gov.uk

Frågor till Livsmedelsverket – exportfragor@slv.se

http://www.gov.uk/


Gränskontroll – officiella kontroller av animaliska livsmedel 

vid export och transitering  till Storbritannien från tredje land

Bild från European Commission



Hur kan företag förbereda sig?

- Läs igenom ”Brexit prepardness notices”

- Se över transportflöden och varor – omfattas varorna av restriktioner vid 

import/export/transitering genom Storbritannien?

Import

- Vilka gränskontrollstationer kan användas för aktuell vara?

- Registrering som användare i Traces NT 

- Animaliska livsmedel – kontrollera att anläggningen är godkänd vid import, 
stäm av att märkningen är uppdaterad

- Ekologiska livsmedel – producent måste vara inlagd i Traces NT och 
ansluten till kontrollorgan

- Information www.brexit.gouv.fr

Export

- kontrollera information på gov.uk

http://www.brexit.gouv.fr/


TACK!


