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beslutade den 3 juli 2008
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 7 § förordningen (2006:814) om
foder och animaliska biprodukter, i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2006:81) om foder
dels att 2 kap. 9-12 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 6 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1-3, 5-8 och 13 §§, 4 kap. 8-10, 12-13 och 16-17 §§, 5
kap. 30-38 §§ och bilaga 6 ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskriften ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 1a-1f §§ samt 4
kap. 16 a §, med följande lydelse.
1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER
Definitioner
3 § I dessa föreskrifter avses med
bioproteiner: vissa produkter som tillför protein eller kväve i enlighet med
Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i
djurfoder2,
blandartjänst: arbete som innebär blandning av färdigt kompletteringsfoder och
råvaror, vilka tillhandahålles av djurägaren,
dagsbehov: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september
2003 om fodertillsatser3,
dagsgiva: detsamma som dagsbehov,
dietfoder: foderblandningar, som genom sin särskilda sammansättning eller
tillverkningsmetod, klart skiljer sig från såväl vanliga foder som de produkter som
anges i rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 1990 om fastställande av villkor
för framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel
inom gemenskapen4, och som framställs för att täcka särskilda näringsbehov,

1

Jfr. kommissionens direktiv 2008/4/EG av den 9 januari 2008 om ändring av direktiv 94/39/EG
avseende foder avsett för minskning av risken för kalvningsförlamning (EUT L 6, 10.1.2008, s. 4,
Celex 32008L0004), rättelse till kommissionens direktiv 2008/4/EG av den 9 januari 2008 om ändring
av direktiv 94/39/EG avseende foder avsett för minskning av risken för kalvningsförlamning (EUT
L22, 25.1.2008, s. 21, Celex 32008L0004R(01)) och kommissionens direktiv 2008/38/EG av den 5
mars 2008 om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda
näringsbehov (EUT L62, 6.3.2008, s. 9, Celex 32008L0038).
2
EGT L 213, 21.7.1982, s. 98, (Celex 31982L0471).
3
EUT L 268,18.10.2003, s.29, (Celex 32003R1831).
4
EGT L 92, 7.4.1990, s. 42, (Celex 31990L0167).
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djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002
om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas
som livsmedel5,
fjäderfä: alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött
eller ägg för konsumtion samt för avelsändamål för sådan produktion,
foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning
Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som
gäller livsmedelsäkerhet6,
foderanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som
begreppet anläggning i Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av
den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien7,
foderblandning: blandning av foderråvaror med eller utan fodertillsatser, avsedda
för utfodring i form av helfoder eller kompletteringsfoder,
foderföretag: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i (EG) nr
178/2002,
foderhygien: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning
(EG) nr 183/2005,
foderleverantör: den som i första led, efter införsel eller tillverkning, släpper ut
foder på marknaden. Den som utför blandartjänst är inte att anse som
foderleverantör.
foderråvara: en vara av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, liksom produkter
som framställts genom industriell bearbetning av sådana varor samt organiska eller
oorganiska ämnen som är avsedda för utfodring, antingen direkt obearbetade, eller
efter bearbetning. En sådan vara kan innehålla fodertillsatser. En foderråvara kan
ingå som bärsubstans i förblandningar.
fodertillsats: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning
(EG) nr 1831/20038,
främmande ämne: varje typ av ämne eller produkt, med undantag av smittförande
ämnen, som förekommer i och/eller på en produkt avsedd att användas som foder
och som kan medföra fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön eller kan
ha en negativ verkan på animalieproduktionen,
förblandning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
förordning (EG) nr 1831/2003,
helfoder: foderblandningar som genom sin sammansättning täcker dagsbehovet,
import: begreppet avser i dessa föreskrifter foder som förs in i Sverige från ett
land som inte är medlem av Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES),
kompletteringsfoder: foderblandningar som genom sin sammansättning behöver
kompletteras med annat foder för att täcka dagsbehovet,
livsmedelsproducerande djur: alla djur som hålls för att producera livsmedel,
inklusive djur som inte konsumeras men hör till en art som normalt kan konsumeras
inom gemenskapen,
5

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).
EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).
7
EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).
8
EUT L 268, 18.10.2003, s.29, (Celex 32003R1831).
6
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läkemedel: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
Läkemedelslagen (1992:859),
mikroorganism: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
förordning (EG) nr 1831/20039,
mineralfoder: kompletteringsfoder som huvudsakligen består av mineraler och
innehåller minst 40 procent aska,
mjölkersättningar (mjölknäringar): foderblandningar som, torra eller efter
utspädning med en viss mängd vätska, ges till unga djur som tillskott eller ersättning
för mjölk efter det att produktionen av kolostrum (råmjölk) har upphört,
primärproduktion: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
förordning (EG) nr 178/200210,
processad foderråvara: foderråvara som har genomgått en mekanisk och/eller
kemisk bearbetning; som processad foderråvara räknas inte foderråvaror som enbart
har genomgått en torkningsprocess,
processhjälpmedel: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
förordning (EG) nr 1831/2003,
riskbedömning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
förordning (EG) nr 178/2002,
sällskapsdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
förordning (EG) nr 1774/200211,
tillverkningsparti (parti): vart och ett av de partier som tillverkats satsvis eller det
parti som vid kontinuerlig tillverkning tillverkats inom ett dygn,
tillverkningsställe: en produktionsenhet för framställning av foder,
utsläppande på marknaden: begreppet utsläppande på marknaden har i dessa
föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG) nr 178/2002 samt
åtgärdströsklar: gränsvärde som anger när den som är ansvarig för det aktuella
foderpartiet är skyldig att utreda orsaken till en specifik kontamination och om
möjligt vidta åtgärder för att reducera eller eliminera densamma.
2 KAP. ANMÄLAN, GODKÄNNANDE OCH RAPPORTERING
1 § Foderföretagare ska till Jordbruksverket anmäla de foderanläggningar som de
ansvarar för enligt förordning (EG) nr 183/200512.
1 a § Foderanläggning inom primärproduktionen ska anmälas till Jordbruksverket på
blankett D5 eller via Jordbruksverkets internettjänst. Anmälan ska innehålla följande
uppgifter
1. foderföretagarens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,
2. anläggningens namn, adress, telefonnummer, kontaktperson, fastighetsbeteckning, kommun, produktionsplatsnummer om sådant finns och
3. typ av verksamhet som bedrivs på anläggningen.

9

EUT L 268, 18.10.2003, s.29, (Celex 32003R1831).
EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).
11
EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).
12
EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).
10
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1 b § Foderanläggningar inom primärproduktionen på vilken bedrivs sådan
verksamhet som avses i
- 2 Kap. 5 och 6 §§,
- 2 Kap. 14 § 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 och människor13,
- 18 § i SJVFS 2006:84 14,
- artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22
maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroller
och
15, 16
utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati
samt
- artikel 10 i förordning (EG) nr 183/200517, 18 ska istället för vad som angivits i 1 a
§
anmälas
till
Jordbruksverket
på
blankett
D192
eller
via
Jordbruksverkets internettjänst. Anmälan ska innehålla följande uppgifter
1. foderföretagarens namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer,
2. anläggningens namn, adress, telefonnummer, kontaktperson,
fastighetsbeteckning, kommun, produktionsplatsnummer om sådant finns och
3. typ av verksamhet som bedrivs på anläggningen.
1 c § Foderanläggning på vilken bedrivs enbart någon av verksamheterna transport,
blandartjänst, butik eller lager ska anmälas till Jordbruksverket på blanketten D187
eller via Jordbruksverkets internettjänst. Anmälan ska innehålla följande uppgifter
1. foderföretagarens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,
2. anläggningens namn, adress, telefonnummer, kontaktperson, fastighetsbeteckning, kommun, produktionsplatsnummer om sådant finns och
3. typ av verksamhet som bedrivs på anläggningen.
1 d § Foderanläggningar för foderleverantörer ska anmälas till Jordbruksverket på
blankett D7. Anmälan ska innehålla följande uppgifter
1. ansvarig för anläggningen, namn, adress, telefon- och faxnummer,
organisationsnummer,
2. anläggningens namn, adress, telefonnummer, kontaktperson, fastighetsbeteckning, tidigare godkännandenummer och
3. typ av verksamhet som bedrivs på anläggningen.
1 e § Anmälan enligt 1 a – 1 d §§ ska vara Jordbruksverket till handa senast 15 dagar
innan verksamheten påbörjas.

13

Gäller anläggningar som använder kött eller benmjöl som gödningsmedel.
Djuranläggningar som avser att som foder använda mjölk eller mjölkprodukter från mejeri vilka inte
har värmebehandlats eller som endast genomgått en enkel pastörisering.
15
EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).
16
Gäller anläggningar som använder fiskmjöl, blodprodukter, m.m. i foder.
17
EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).
18
Foderanläggningar som hanterar bioproteiner, fodertillsatser eller förblandningar.
14

4
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1 f § Ändringar på en anläggning som medför att sådana uppgifter som anmälts enligt 1 a – 1 d §§ inte längre kommer att vara fullständiga eller riktiga ska vara
Jordbruksverket till handa senast 15 dagar innan ändringen genomförs.
Anmälningsskyldigheten avser även nedläggning av befintlig anläggning.
2 § Foderleverantörer ska till Jordbruksverket lämna en produktbeskrivning av de
enskilda foder som släpps ut på marknaden senast den dag produkten färdigställts för
leverans eller när det gäller införsel vid införseltillfället. Produktbeskrivningen ska
lämnas på blanketten D119.
Produktbeskrivningen enligt första stycket ska innehålla uppgifter om
a. fodrets namn
b. hur fodret ska användas,
c. foderleverantörens roll,
d. platsuppgifter,
e. förpackningsuppgifter,
f. uppgifter om värmebehandling,
g. foderslag och fodertyp,
h. innehåll av animaliska biprodukter, fodertillsatser eller läkemedel samt
i. fodrets användningsområde (djur- och produktionsslag).
3 § Den som importerar foder för användning till egna djur ska anmäla varje enskilt
foderslag till Jordbruksverket på blankett D7 och D119 före första importillfället.
5 § Innan foderföretagaren släpper ut foderråvaror på marknaden i form av icke
värmebehandlad spannmål till fjäderfäbesättningar ska företagaren anmäla detta till
Jordbruksverket.
6 § För att blanda läkemedel i foder och lagra foder innehållande läkemedel krävs att
foderföretagaren har erhållit ett godkännande från Jordbruksverket.
7 § Anmälan enligt 5 § och anmälan om att erhålla ett godkännande enligt 6 § ska
ske på blankett D192 för primärproducenter och D7 för foderleverantörer.
8 § Bioproteiner får endast släppas ut på marknaden och användas om de finns
upptagna i bilaga 8.
Ansökan om godkännande av bioproteiner ska lämnas till Jordbruksverket.
Ansökan ska åtföljas av den dokumentation som anges i rådets direktiv 83/228/EEG
av den 18 april 1983 om riktlinjer för bedömningen av vissa foderprodukter19.
Andra stycket gäller inte i de fall ansökan lämnats in i något annat land inom
Europeiska unionen (EU).
13 § Foderföretagare ska till Jordbruksverket redovisa inblandad kvantitet läkemedel,
koccidiostatika och histomonostatika i foder på blanketterna D108 eller D109.
Redovisningen ska vara Jordbruksverket tillhanda senast den 31 januari efter
utgången av varje kalenderår och innehålla följande uppgifter.
1. foderföretagarens namn,
2. organisationsnummer,
19

EGT L 126, 13.5.1983, s. 23. (Celex 31983L0228).
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3. foderanläggningens namn,
4. tidsperiod rapporten omfattar,
5. använt läkemedel och fodertillsats,
a. preparatets namn,
b. procentuell andel aktiv substans,
c. djurslag och mängduppgifter,
d. leverantör av preparatet.
Foderleverantörer ska till Jordbruksverket redovisa inblandad kvantitet av råvaror
och bioproteiner som används i den tillverkning av foder som denne släpper ut på
marknaden.
Foderleverantörer ska till Jordbruksverket redovisa införd och tillverkad kvantitet
foderråvaror, bioproteiner, fodertillsatser, förblandningar och foderblandningar som
denne släpper ut på marknaden.
4 KAP. FODERHYGIEN
8 § Vid provtagning för aflatoxin ska fem delprov tas slumpmässigt och
representativt per 100 ton foderråvara eller foderblandning. Tagna delprover slås
ihop till samlingsprov för analys om vardera 200 g och minst ett samlingsprov ska
analyseras per
a. 200 ton foderråvara markerat med A1 eller foderblandning,
b. 500 ton foderråvara markerat med A2 och 2 500 ton foderråvara markerat
med A3.
Vid offentlig kontroll ska mottagaren för Jordbruksverket kunna uppvisa ett
dokument för varje till Sverige införd sändning av vilket det ska framgå att
provtagningen har skett enligt första stycket och att analysen har utförts i enlighet
med bilaga 12.
Analysen ovan ska utföras av ett laboratorium som är ackrediterat för uppgiften
enligt lagen (1992:1112) om teknisk kontroll.
Analysen kan även utföras av ett laboratorium i ett annat land inom EU eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om laboratoriet uppfyller kraven i
standarden ISO/IEC 17025:2005 och har ackrediterats för uppgiften av ett
ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i standarden ISO/IEC 17011:2004, eller av
ett laboratorium från ett land inom EU eller EES som på annat sätt erbjuder
motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier
om oberoende.
9 § Vid införsel av foder enligt 4 kap. 7 § får mottagaren, i stället för kontroll efter
införseln, låta utföra aflatoxinkontroll av fodret i utförsellandet. I detta fall ska ett
dokument kunna visas upp i den offentliga kontrollen som anger att
aflatoxinkontrollen, när det gäller provtagning och analys, har utförts enligt 4 kap. 8
§. Dokumentet ska vara undertecknat av den som gjort analysen.
10 § Kontroll av salmonella i en anläggning för tillverkning av foderblandningar
avsedda för att släppas ut på marknaden ska utföras genom undersökning av prover
uttagna på fastställda kontrollpunkter i miljön och på tillverkningslinjen enligt 4 kap.
14 och 15 §§.
Första stycket avser enbart anläggningar i vilka foderblandningar till
livsmedelsproducerande djur tillverkas.
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12 § Kontroll av salmonella ska utföras vid införsel av foderblandningar till nöt, ren,
svin och fjäderfä och av foderråvaror som markerats med S1 (animaliska
proteinfoder), S2 och S3 enligt bilaga 4.
Vid provtagning för salmonellakontroll ska ett antal delprover à 2,5 g
slumpmässigt och representativt tas från hela råvarupartiets storlek. Antalet
delprover fastställs av råvarupartiets storlek enligt följande:
1. För S1- och S2-råvaror ska
a. 40 delprov tas per 0-100 ton,
b. 80 delprover tas per 101-10 000 ton och
c. 390 delprover tas om foderpartiet består av mer än 10 000 ton.
2. För foderblandningar till nöt, ren, svin och fjäderfä ska
a. 80 delprov tas per 0-100 ton och
b. 160 delprover tas om foderpartiet består av mer än 100 ton.
3. För S3-råvaror ska
a. 20 delprov tas per 0-100 ton,
b. 40 delprover tas per 101-10 000 ton och
c. 160 delprover tas om foderpartiet består av mer än 10 000 ton.
Delproverna ska slås ihop tio och tio till att utgöra samlingsprov om 25 g som
skickas för analys enligt 4 kap. 16 §.
13 § Vid införsel av sådant foder som anges i 4 kap. 12 § ska mottagaren vid
offentlig kontroll kunna uppvisa ett dokument för varje införd sändning av vilket det
ska framgå att salmonellakontroll har utförts efter införsel i enlighet med 4 kap. 12 §.
Foderråvaror markerade med S1, S2 och foderblandningar enligt 4 kap. 11 § får
inte användas förrän analyssvaren visar att salmonella inte påvisats.
16 § Analys av salmonellaprover enligt 4 kap. 10-12 § ska utföras av ett laboratorium
som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1112) om teknisk kontroll.
Analysen kan även utföras av ett laboratorium i ett annat land inom EU eller EES
om laboratoriet uppfyller kraven i standarden ISO/IEC 17025:2005 och har
ackrediterats för uppgiften av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i
standarden ISO/IEC 17011:2004, eller av ett laboratorium från ett land inom EU eller
EES som på annat sätt erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och
yrkesmässig kompetens samt garantier om oberoende.
16 a § Vid införsel av foder enligt 4 kap. 12 § får mottagaren, i stället för kontroll
efter införseln låta utföra salmonellakontroll av fodret i utförsellandet. I detta fall ska
ett dokument kunna visas upp i den offentliga kontrollen som anger att
salmonellakontrollen, när det gäller provtagning, har utförts enligt 4 kap. 12 § och att
analys har skett i enlighet med 16 §. Dokumentet ska vara undertecknat av den som
gjort analysen.
Analys av salmonellaprover, från miljöprover enligt 4 kap. 14-15 §§ ska utföras
av SVA.
17 § När salmonella påvisats i miljö- och foderprov ska den som ansvarar för
foderanläggningen informera Jordbruksverket på blankett D51.
Utan att det påverkar rapporteringskravet i 2 kap. 14 § gäller inte första stycket i
de fall salmonella finns i miljön före värmebehandling vid tillverkning av
värmebehandlade foderblandningar.
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När salmonella påvisas vid hantering och tillverkning av foder ska
åtgärdsprogrammet i bilaga 7 följas.
Den som ansvarar för foderanläggningen ansvarar också för att positiva prov
skickas för konfirmering och serotypning till SVA. Denne ansvarar även för att
provet åtföljs av den fullständigt ifyllda av Jordbruksverket anvisade remissen20.
5 KAP. MÄRKNING
Anmälan
30 § Om det tas upp mer än en grupp näringsegenskaper i bilaga 6, kolumn 2,
angiven med ”och/eller”, för samma näringsbehov, har tillverkaren möjlighet att välja
mellan att använda antingen en av grupperna med de viktigaste egenskaperna, eller
båda för att uppfylla de särskilda näringsbehov som anges i kolumn 1. För varje valmöjlighet fastställs de motsvarande märkningsdeklarationerna i kolumn 4.
31 § Om en grupp fodertillsatser nämns i bilaga 6 kolumn 2 eller kolumn 4, ska de
använda fodertillsatserna vara godkända i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1831/200321 och vara i överensstämmelse med de angivna viktigaste
näringsegenskaperna.
32 § Om ursprunget till ingredienserna eller de analytiska beståndsdelarna ska anges
enligt bilaga 6, kolumn 4, ska tillverkaren ge precisa deklarationer (t.ex. specifikt
namn på ingredienserna, djurarten eller delen på djuret) för att göra det möjligt att
utvärdera om de ovannämnda ingredienserna och beståndsdelarna är i överensstämmelse med de motsvarande viktigaste näringsegenskaperna.
33 § Om det krävs deklaration av ett ämne som också är godkänt som en fodertillsats
i bilaga 6, kolumn 4, och deklarationen åtföljs av ordet ”total halt”, ska innehållet
deklareras med hänvisning till den naturligt förekommande mängden om ämnet inte
är tillsatt, eller vid en avvikelse från rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november
1970 om fodertillsatser22, den totala mängden av ämne som förekommer naturligt
och den mängd som är tillsatt som en fodertillsats.
34 § De deklarationer som krävs i bilaga 6, kolumn 4 med tillägget ”om de är
tillsatta” är obligatoriska om ingrediensen eller fodertillsatsen har tillsatts eller
innehållet därav har ökats enbart för att göra det möjligt att uppnå det särskilda
näringsbehovet.
35 § Deklarationerna i bilaga 6, kolumn 4, beträffande analytiska beståndsdelar och
fodertillsatser, ska vara kvantitativa.
36 § Den rekommenderad användningsperiod som anges i bilaga 6, kolumn 5 är det
intervall inom vilket näringsbehovet normalt bör uppnås. Tillverkarna kan hänvisa
till mer precisa användningsperioder inom de fastställda gränserna.

20

SVA remiss SVA8044: www.sva.se, Tjänster & produkter, Remisser, Serotypning av
salmonellastammar
21
EUT L 268, 18.10.2003, s.29, (Celex 32003R1831).
22
EGT L 270, 14.12.1970, s. 1, (Celex 31970L0524).
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37 § Om foder ska uppfylla mer än ett särskilt näringsbehov, måste det vara i
överensstämmelse med motsvarande angivelser införda i bilaga 6.
38 § För kompletteringsfoder för särskilda näringsbehov måste riktlinjer för sammansättningen av ett dagsbehov ges i bruksanvisningen på etiketten.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2008.
MATS PERSSON
Kjell Wejdemar
(Enheten för foder och djurprodukter)
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Bilaga 6
Se separat länk till bilaga 6.
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