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Från kontrollåret 2019
Vanligaste avvikelserna
Är foderföretagaren registrerad eller godkänd

Finns tillräcklig dokumentation/journalförning över användningen
av växtskydds- och bekämpningsmedel

Kommer foder som används från anläggningar som är
registrerade eller godkända

Hålls hela foderkedjan ren och rengörs den regelbundet

Finns lämpliga åtgärder för att bekämpa skadedjur

Lagras och hanteras avfall och farliga ämnen, kemikalier och
andra produkter separat så foder inte kontamineras
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Vem är foderföretagare?

Foderföretagare är alla som i något led hanterar foder eller utfodrar
livsmedelsproducerande djur.
Syftet med lagstiftningen:
√ Säkra livsmedel, inte påverka djuret eller miljön negativt
√ Ska finnas en spårbarhet genom hela kedjan
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Vem ska vara registrerad som foderföretag
-Primärproduktionen

Omfattas av kontrollen
Registrering som foderföretagare ska göras om:
a) verksamheten bedrivs i företagsform
(näringsverksamhet), eller

b) en producent med produktion eller lagring av
foder för utfordring av livsmedelsproducerande djur
på sin egen jordbruksanläggning,


Undantag
Vissa undantag från krav på registrering enligt art. 2.2 i
förordning 178/2002
 Utfodring av, eller produktion av foder för, djur som
ska konsumeras inom egna hushållet
 Utfodring av livsmedelsproducerande djur som faller
in under ”mindre mängder” ⃰ och levereras lokalt:
- ⃰ Mindre mängder enligt Livsmedelsverkets föreskrift om hygien
(LIVSFS 2005:20)



Direktförsäljning små mängder foder lokalt
– Mindre än 10 ton ts/år
– Inom 50 km radie



Hästar som är utkryssade i passet

Hästägare, utan företag, som inte producerar
något eget foder faller utanför definitionen av
foderföretagare
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Foderföretagarregistret
Flytt av foderföretagarregistret under 2020!!

• Till länsstyrelsernas register (”Primör”) där även
livsmedelsföretagen i primärproduktionen finns
• Bakgrund: Registret ska hållas av kontrollmyndigheten (lst). Ett
register mindre för lantbrukarna att hålla reda på.
• Från och med 2021 finns foderföretagarregistret hos lst.
• Utskick till alla registrerade (ca 50 000) kommer gå ut under våren
från Jordbruksverket.
• Viktigt att titta över sina uppgifter i början av 2021
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Spårbarhet
Enbart använda/införskaffa foder från andra registrerade/godkända
anläggningar
•
•
•

Gäller allt foder: Tillsatser, förblandningar, foderråvaror, kompletteringsfoder, helfoder
Alla registrerade foderföretag finns i e-tjänsten ”sök foderföretagare”
Godkännande (tex inblandning läkemedel) framgår i e-tjänsten

Finns undantag där man får köpa från ett inte registrerat foderföretag:
•
Om omfattas av undantaget mindre än 10 ton ts/år inom 50 km
•
Nytt (2018): Foderföretagare inkl. primärproducenter får införskaffa vegetabiliska livsmedel
och själva konvertera detta till foder.
Förpackade livsmedel = förbjuden foderråvara!
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Dokumentation/spårbarhet
Foder som införskaffas och lämnar företaget
√ Spårbarhet ett steg framåt, ett steg bakåt
Foder 4 Införskaffas

Foder 6 Lämnar

•
•
•
•

•
•
•
•

Vem har levererat
När
Typ av foder
Kvantitet

Kraven på spårbarhet gäller både den som producerar
foder och den som utfodrar livsmedelsproducerande
djur.

-Inte detaljreglerat hur, fakturor,
leveranssedlar etc kan räcka.
-Inte lagstiftat hur länge dokumentationen
ska sparas vad gäller spårbarhet foder
(allmänt råd från kommissionen om 5 år)
-Inget krav på kvantitet vid bete
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Till vem
När
Typ av foder
Kvantitet

För att företagaren ska kunna visa att rätt dokumentation
upprättats och bevaras måste man ibland gå längre tillbaka
i tiden, dels om inga varor har levererats det innevarande
året och dels för att se att det finns systematik i
dokumentationen.

Foder 7 Foder som lämnar företaget
ska vara märkt
• Foder som säljs ska vara märkt eller
identifierbart.
• För bulkvaror: Märkningen ska
framgå av följesedlar.

Hygien
Foder 8 Avfall, farliga ämnen, kemikalier etc hanteras separat
från fodret

• Förvaras avskilt från fodret
• Avskilt inte nödvändigtvis förvaring i skilda
lokaler men:
 Hanteras så inte fodersäkerheten riskeras
tex spillrisk, sammanblandning med foder?
 Läckande maskiner?
 Råttgift? Döda råttor?
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Foder 10 Tagit hänsyn till relevanta analyser

• Tvärvillkoret omfattar enbart om prover tagits så måste man
vidta åtgärder.
- Fodersäkerhet, ej näringsanalyser
• Finns krav på provtagning tex vid import/införsel av foder i
egen regi.
-Salmonella, aflatoxin
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Dokumentation
Foder 12 Dokumentation över användning av växtskydds- och
bekämpningsmedel
• preparat
• plats
• datum
• vem som utförde
Samt för växtskydd
• vilken gröda
• karenstid (om anges på
etiketten)
• skördedatum
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Inget krav på kartskiss som visar var gift är utlagt
men ska skriftligt kunna visa vart det finns utlagt.
Om det finns karenstid, jämför karenstid med datum
för första skörd

√ Journalföring ska sparas i 3 år när det gäller
växtskyddsmedel och bekämpningsmedel

Föra och bevara journal/dokumentation
 på ”lämpligt sätt”
 under ”lämplig” tid
 ”anpassat efter företagets art och storlek”
(samma som för livsmedel)

Dokumentation/hygien utsäde
Foder 14 Dokumentation/journalföring
GMO-utsäde
•

All användning av GMO-utsäde ska
journalföras
Används GMO-utsäde i Sverige?

Foder 25 Utsäde ska lagras utom
räckhåll för djuren
•
•
•

Utsäde får inte användas som foder
Kan vara behandlat med kemikalier
•
Får inte kunna sammanblandas med
foder, dvs olämpligt att ha nära
Troligtvis inte, krävs tillstånd för användning, i fodret
dagsläget finns inga sådana tillstånd utfärdade
(förutom fältförsök)
Utom räckhåll?
Om djur kommer lösa?
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Spårbarhet genom dokumentation

Foder 17 Dokumentation över egenproducerat foder
•

•

Spårbarhet inom foderföretaget
-Typ av foder
-Vart fodret producerats
Växtodlingsplan tillräcklig dokumentation

•

Till vilka djur fodret har använts
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Fodertillsatser
Foder 19 Fodertillsatser ska användas
korrekt
•
•

•

Tillsatser tillsätts för att särskilt uppfylla en eller flera
funktioner, tex vitaminer, ensileringsmedel, probiotika
Av märkningen framgår om det är en tillsats.
– Namn
– Nummer
– Till djurart/kategori
Får enbart användas i enlighet med godkännandet
(Kommissionens register över godkända fodertillsatser)
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√ Är vanligtvis redan tillsatta i
färdigfoder, kontrollen ligger då
på det tillverkande
foderföretaget

Läkemedel
Veterinärmedicinska läkemedel kan administreras oralt via
1. Foderblandningar som innehåller godkända läkemedelspremixer och som
producerats på en av Jordbruksverket godkänd foderanläggning
2. Foderblandningar som innehåller godkända läkemedelspremixer och som
producerats på en av Jordbruksverket godkänd primärproduktionsanläggning, dvs. av
lantbrukaren.
- Inblandning av läkemedel i foder omfattas av foderregelverket. Detaljkraven regleras i
foderföreskriften, SJVFS 2018:334.
-För att blanda läkemedelspremixer i foder krävs utöver den veterinära förskrivningen
att primärproducenten har ett godkännande från Jordbruksverket.
Läkemedelspremixer kan inte ges via ”top dressing”, via dricksvatten eller utblandning i
en hink med foder. Det framgår av FASS om ett läkemedel är en premix som är
avsedd och godkänd för att blandas in i foder
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-För kompletteringsfoder/helfoder innehållande läkemedel som tillverkats på en
godkänd foderfabrik krävs det inget godkännande vid användning inom
primärproduktionen.
3. ”Ready to use” – Färdigberett veterinärmedicinskt läkemedel (direktiv 2001/82/EG)
kan administreras via vatten, ”top dressing” eller inblandning i foder.
Utblandning i foder t.ex. genom att man blandar ut läkemedlet i en hink foder för
behandling av enskilda djur eller mindre grupper av djur är inte att betraktas som
inblandning i foder utan en utspädning för att kunna administrera läkemedlet.
Foderlagstiftningen är inte tillämplig i dessa fall.
I detta sammanhang kan vatten användas som bärsubstans (t.ex. när läkemedlet ges
via en flaska) eller via dricksvattnet om det är möjligt.
I FASS framgår detta genom att det INTE anges att det är en premix som ska blandas
in i fodret och dessa produkter kan administreras på det sätt som anges via FASS dvs.
via dricksvatten, mjölknäring eller utblandning i foder
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Hygien
Foder 21 Lagerområden och behållare ska rengöras regelbundet
•

Särskilt utpekat för att undvika onödig korskontaminering

Regelbundet?
-Beroende på verksamhet och fodermedel
-Vid torra råvaror lämpligt en gång om året inför skörd
-Blöta fodermedel känsligare, tätare rengöring krävs
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Foder 22 Lagerområden och behållare ska vara rena och
torra

• Inga gamla foderrester
• Ingen fukt/kondens
√ Fukt plus foderrester är ett
perfekt medium för tillväxt
bakterier och mögel!
Hur kontrolleras det?
-Okulärt, där det är möjligt, att
det är rent och torrt.
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•
•
•
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Planlagring. Taket har läckt i hörnet och
här har det börjat växa.
Ska vi reagera?
Bedömning?

Hygien
Foder 23 Finns lämpliga åtgärder mot skadedjur
”Vid behov ska lämpliga kontrollåtgärder vidtas”
Annat krav reglerar att foderföretagaren är skyldig
att så långt det är möjligt förhindra att djur och
skadedjur orsakar kontaminering (Fråga 10, alla
foderföretag, dvs bilaga 1)
 Finns spår av skadedjur?
 Är åtgärderna tillräckliga?
•

Inget krav på avtal med externt företag

2020-05-06

•

•
•
•
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Kattavföring låg spritt i spannmålen.
Den sorteras ut när spannmålen
skottas ner till krossen.
Här ser vi kattavföring, men katten kan
ju lika gärna sätta sig på foderbordet.
Ska vi reagera?
Bedömning?

Hygien
Foder 27 Ska ha ett system för
distribuering som garanterar att
rätt foder går till rätt djurslag/djur

Foder 28 Hanteras foder på ett sätt
som garanterar att föroreningar inte
sprids vid utfodring

•

Särskilt viktigt vid användning av
tillsatser och läkemedel tex
koccidiostatika, zinkoxid.

•
•
•

•

Företaget ska ha rutiner, hur
informeras tex tillfällig personal?
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Rutiner, utrustning, lokaler
Smörjmedel vid skruvar etc
Maskiner som används till annat

Hygien
Foder 30 Lagras/hanteras foder
separat från foder med läkemedel

Foder 31 Rengörs transportfordon
och utfodringsutrustning, särskilt
om läkemedelsfoder används?

• Foder som innehåller
läkemedel ska hanteras och
lagras separat från annat
foder

• Rutiner för rengöring av
fordon och
utfodringsutrustning
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TSE
Foder 33 Idisslare får inte utfodras med protein från däggdjur
•

Tvärvillkoret är tillämpbart enbart
om idisslare finns på gården
 Undantaget mjölk och
mjölkprodukter till kalv
 Undantaget hydrolyserat protein
som inte är från idisslare
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Ej tillåtet

•
•
•
•

Kött och benmjöl
Fiskmjöl
Blodprodukter
Di och tricalciumfosfat med
animaliskt ursprung

Skräp i samma byggnad som fodret.
Allt foder som utfodras med ligger i silon/skottkärran.
Ska man reagera?
Bedömning?
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Hygien
Foder 23 Finns lämpliga åtgärder mot skadedjur
”Vid behov ska lämpliga kontrollåtgärder vidtas”
Annat krav reglerar att foderföretagaren är skyldig att
så långt det är möjligt förhindra att djur och skadedjur
orsakar kontaminering (Fråga 10, alla foderföretag, dvs
bilaga 1)
 Finns spår av skadedjur?
 Är åtgärderna tillräckliga?
•

Inget krav på avtal med externt företag
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Vid kontrolltillfället fanns det gammal och ny spannmål spilld på golvet vid ilastningsfickan vid torken.
Ska man reagera om man ser detta?
Är det skillnad om det är spannmål som ska gå till foder eller livsmedel?
Om de hävdar att spannmålen på golvet inte ska användas utan slängas?
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Vid kontrolltillfället fanns det gammal och ny spannmål spilld på golvet.
Ska man reagera om man ser detta?
Är det skillnad om det är spannmål som ska gå till foder eller livsmedel?
Om de hävdar att spannmålen på golvet inte ska användas utan slängas?
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Traktorn är placerad så att lastaren är ovanför ensilgeupprivaren.
Är det något vi ska reagera på?
Det finns en risk för slangbrott på lastaren och då rinner hydrauloljan ner i ensilaget.
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Frågor?

Foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
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