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Förslag till nya föreskrifter om exportkarantän 
för hästar inför export till tredjeland 

 
Samråd kring remissen har skett mellan LRF Häst och Hästnäringens 
Nationella Stiftelse genom diskussion i Hästnäringens Avelskommitté, där 
merparten av landets avelsorganisationer finns representerade. 
  

• Vi anser att det är onödigt att kräva dubbla staket då det måste vara 100 
meter till andra hästar vid utevistelse. Kräv i stället att stängslet ska 
vara av sådan kvalitet så att risken är låg för att hästar ska kunna bryta 
sig ut. Dubbla staket ger en hög kostnad som är omotiverad.  
 

• Vi tolkar paragraf 2 som att ansvaret för eventuella omlastningar vid 
transport till slutdestination ligger på den som exporterar hästen, och att 
detta därmed är möjligt förutsatt att inga hinder finns i respektive lands 
exportprotokoll. Om så inte är fallet behöver denna förtydligas. 

 
• Det är oklart om det är företagaren eller den officiella veterinären som 

avgör hur anläggningen rengörs och desinficeras. Detta behöver 
förtydligas. 

 
• Det är viktigt att föreskriften inte utgör ett hinder för att ha hästar till 

två länder samtidigt i samma anläggning. Vi vet att detta är möjligt i 
andra medlemsstater.  

 
• Konsekvensutredningen berör helt och hållet Kina, övriga tredje länder 

borde också ingått med tanke på att de omfattas i föreskriften. Vi anser 
dock inte att detta är skäl för att försena föreskriftens ikraftträdande 
men anser att det var viktigt att påpeka.  
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• Gällande punkt 11 i konsekvensutredningen, branschens ansvar för en 
anläggningsinspektion. Detta borde ha diskuterats inledningsvis i 
samband med själva exportöverenskommelsen med Kina. Det är oklart 
vad kostnaden består av men den summa som anges i 
konsekvensutredningen är i dagsläget inte möjligt för hästbranschen att 
bära. Vi förutsätter att staten tar samma ansvar för hästbranschen som 
för andra branscher i liknande situationer, och att det i de fall det kan 
bli aktuellt med anläggningsinspektioner som innebär en kostnad, förs 
en dialog mellan stat och näring med målet att främja exporten.  
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