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Ansökan om tillstånd för användning och transport av 
animaliska biprodukter och därav framställda 
produkter för undervisning, diagnostik och forskning 

 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket bifaller ansökan och medger Sveriges Lantbruksuniversitet 

tillstånd för användning och transport enligt ansökan. 

 

Villkor för beslut 

Som villkor för beslutet gällande animaliska biprodukter och därav framställda 

produkter: 

 förbud mot varje senare användning av de animaliska biprodukterna eller 

därav framställda produkterna för andra ändamål,  

 en skyldighet att, i förekommande fall, på ett säkert sätt bortskaffa de 

animaliska biprodukterna eller därav framställda produkterna eller 

återsända dem till ursprungsorten. 

Om du inte följer villkoren ovan kan Jordbruksverket återkalla beslutet. 

Beslutet om tillstånd för transport och användning gäller i tre år från och med 

den dag då beslutet fattades vilket innebär att beslutet är giltigt t.o.m. den 23 

september 2022. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Du har i en skrivelse till Jordbruksverket ansökt om att få använda och 

transportera animaliska biprodukter och därav framställda produkter, omfattande 

kategori 1-, 2- och 3-material1, för undervisning, diagnostik och forskning.  

Din verksamhet är registrerad med nummer SE3801001912. 

                                                 
1 Se artiklar 8-10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för 

animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning 

(EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) 
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Motivering 

Den som vill använda animaliska biprodukter för undervisning, diagnostik och 

forskning måste ha tillstånd från Jordbruksverket.2 Det krävs även tillstånd från 

Jordbruksverket för transport av materialet.3 

Jordbruksverket får tillåta transport, användning och bortskaffande av materialet 

under villkor som säkerställer kontrollen av riskerna för människors och djurs 

hälsa.  

Jordbruksverket finner skäl att bifalla ansökan förenat med de villkor som följer av 

detta beslut, och att tillåta transport och användning enligt ansökan för undervisning, 

diagnostik och forskningsändamål. 

  

Hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet 

ska vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva 

- vilket beslut du överklagar 

- hur du vill att beslutet ska ändras, och 

- varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping, men skicka eller lämna 

överklagandet till: 

Jordbruksverket 

551 82 Jönköping 

 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från 

den dag som du tagit del av beslutet. 

 

Övriga upplysningar 

Av lagstiftningen framgår att det är förbjudet att använda produkterna för andra 

ändamål än vad som finns tillstånd för. Det framgår också att produkterna måste 

bortskaffas på ett säkert sätt eller skickas tillbaka till där de kom ifrån. Du hittar 

mer information om bland annat insamling, transport och spårbarhet på 

www.jordbruksverket.se under fliken Djur/Produkter från djur och under 

                                                 
2 Se artikel 17 i förordning (EG) nr 1069/2009. 
3 Se artikel 11.1 i Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av 

Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska 

biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om 

genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är 

undantagna från veterinärkontroller vid gränsen 

http://www.jordbruksverket.se/
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Forskning och diagnostik. Du är skyldig att själv hålla dig informerad om 

ändringar i lagstiftningen som påverkar din verksamhet. 

Tillstånd för användning kostar 500 kr.4 Om inte betalning redan gjorts kommer 

detta att faktureras.5 

Observera att även andra myndigheter kan ha synpunkter på verksamheten. 

I detta ärende har enhetschefen Gudrun Wilkens beslutat. James Bonet har varit 

föredragande.  

 

 

Gudrun Wilkens   James Bonet 

 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 

 

 

Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

 

 

 

                                                 
4 Se Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och 

införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor 
5 Enligt 34 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:21) om ändring i Statens Jordbruksverks 

föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom 

livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur ska den som söker tillstånd för användning av 

animaliska biprodukter för forskning betala en avgift på 500 kronor som kommer att faktureras.  
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