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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1993:177) om foder;
beslutade den 12 juni 2002
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 3 och 5 §§
förordningen (1998:213) om foder i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 1993:177) om foder2
dels att bilaga 3 skall upphöra att gälla,
dels att 18, 21, 30, 40, 51, 52 och 54 §§ samt att bilagorna 1, 9, 15
och 24 skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer 6 a och 6 b
§§, av följande lydelse.
6 a § Den som ansvarar för ett tillverkningsställe, äger foder som införts
från tredje land eller avyttrar sådant foder, eller i övrigt hanterar foder
skall omedelbart underrätta Jordbruksverket om det finns uppgifter som
gör det möjligt att dra slutsatsen att ett tillverkningsparti
- överskrider de maximihalter som fastställs i bilaga 15, eller
1 Jfr. rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell
kontroll på djurfoderområdet (EGT nr L 265, 8.11.1995, s.17, Celex 31995L0053) senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG ( EGT L 234, 1.9.2001, s.
55, Celex 32001L0046), rådets direktiv 87/153 om fastställande av riktlinjer för bedömning
av tillsatser i djurfoder (EGT nr L 64,7.3.1987, s. 19, Celex 31987L0153) senast ändrat
genom kommissionens direktiv 2001/79/EG (EGT L 267, 6.10.2001, s.1, Celex
32001L0079), rådets direktiv 1999/29/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder
(EGT L 115, 4.5. 1999, s. 32, Celex 31999L0029) senast ändrat genom rådets direktiv
2001/102/EG (EGT L 6, 10.1.2002, s. 45, Celex 32001L0102), kommissionens direktiv
94/39/EG om foder för särskilda näringsbehov (EGT nr L 207, 10.8.1994, s.20, Celex
31994L0039) senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/1/EG (EGT L 5, 9.1.2002,
s.8, Celex 32002L0001), rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar
(EGT L 86, 6.4.79, s.30, Celex 31979L0373) och kommissionens direktiv 91/357/EEG om
kategorier av foderråvaror som kan användas för märkning av foderblandningar (EGT L
193, 17.7.91, s. 34, Celex 31991L0357) senast ändrade genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/2/EG (EGT L 63, 6.3.2002, s.23, Celex 32002L0002) och
kommissionens beslut 2002/248/EG av den 27 mars 2002 om ändring av rådets beslut
2000/766/EG och beslut 2001/9/EG vad gäller transmissible spongiform encefalopati och
utfodring med animaliskt protein 2002/248/EG (EGT L 84, 28.3.2002, s.71, Celex
32002D0248), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om
främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT nr L 140, 30.5.2002, s. 10, Celex
32002L0032).
2 Författningen omtryckt SJVFS 2000:110.
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- strider mot andra bestämmelser i dessa föreskrifter eller mo t 3 §
lagen (1985:295) om foder och på grund av detta utgör en allvarlig risk
för människors och djurs hälsa eller för miljön.
Ansvariga enligt första stycket skall lämna alla upplysningar som
behövs för att exakt identifiera partiet foder i fråga i händelse av att någon
av de två strecksatserna i första stycket är tillämpliga. Vidare skall det
lämnas en så fullständig beskrivning som möjligt av den risk det berörda
fodret utgör och alla tillgängliga uppgifter som kan vara till nytta för
spårandet av fodret. Därutöver skall information lämnas om vilka åtgärder
som vidtagits för att förhindra att människor och djur uttsätts för
hälsorisker, liksom att miljön utsätts för risker.
Skyldighet att informera om risker med foder enligt första stycket
åligger även ansvariga för de laboratorier som utför analyser och
veterinärer och djurhållare som ansvarar för djurhälsokontroll.
6 b § Ansvariga enligt 6 a § första stycket skall upprätthålla ett register
för att möjliggöra spårning framåt och bakåt i foderkedjan. Av registret
skall framgå till vem fodret levererats eller varifrån det inköpts samt
uppgifter om partiets storlek, referensnummer och när avyttrandet eller
mottagandet skett.
Uppgifterna i registret skall sparas i minst två år.
18 § 3 Det är inte tillåtet att som foderråvara använda följande:
a. träck, urin samt mag- och tarminnehåll som tömts eller sköljts ur,
oavsett om behandling eller blandning skett,
b. hudar som har behandlats med kemiska beredningsämnen, inklu sive
avfall därav,
c. frö och annat uppförökningsmaterial eller biprodukter av dessa som
behandlats med bekämpningsmedel efter skörd i syfte att användas som
uppförökningsmaterial,
d. slam från reningsverk som behandlar avloppsvatten,
e. trä, sågspån och annat material av trä om det behandlats med
impregneringsmedel,
f. Candidajäst som odlats på n - alkaner,
g. fasta hushållssopor,
h. obehandlat avfall från restauranger eller liknande, med undantag av
vegetabiliska livsmedel, som inte godtagits för humankonsumtion på
grund av bristande fräschhet,
i. förpackningar och delar av förpackningar vid användning av produkter från livsmedelsindustrin, eller
j. animaliskt protein för utfodring av idisslare, med undantag av
mjölk, mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter.

3 Senaste lydelse SJVFS 2001:70.
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21 § Den som vill använda eller avyttra en fodertillsats, som inte finns
upptagen i bilaga 9 eller i kommissionens förordningar om godkända
fodertillsatser eller omfattas av ett särskilt beslut av Jordbruksverket, skall
ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan skall åtfö ljas av
den dokumentation som anges i rådets direktiv 87/153/EEG av den 16
februari 1987 om fastställande av riktlinjer för bedömningen av
fodertillsatser4 . Riktlinjerna skall följas i tillämpliga delar för
ensileringsmedel. Dessutom skall ansökan åtföljas av en identitetsbeskrivning som sammanfattar tillsatsens särdrag och egenskaper.
Första stycket gäller inte i det fall ansökan lämnats in i något annat
EU-land eller ett gemenskapsgodkännande har erhållits.
Fodertillsatser enligt första stycket får avyttras och användas endast
under förutsättning att de krav, som framgår av godkännandet är
uppfyllda.
30 § Ett foder får inte säljas eller användas om det innehåller främmande
ämnen i högre halter än de gränsvärden som anges i bilaga 15.
Utspädning, vid överskridande av gränsvärde, är inte tillåten.
I fall överskridande sker av de åtgärdsgränser som anges i bilaga 15
skall innehavaren av foderpartiet i samarbete med Jordbruksverket
genomföra undersökningar för att identifiera föroreningskällan och vidta
åtgärder för att reducera eller eliminera föroreningskällan.
40 § Märkning av foderblandningar skall ske på det sätt som anges i
bilagorna 1, 6-8 och enligt nedanstående anvisningar.
a. I det separata fältet skall de uppgifter anges som är ma rkerade med
(S),
b. i det separata fältet får de uppgifter anges som är markerade med
(F),
c. de uppgifter som anges under numren 2 (djurart och djurkategori)
och 3 (bruksanvisning) är inte obligatoriska om foderblandningen består
av högst tre foderråvaror och dessa klart framgår av foderblandningens
typ,
d. obligatorisk märkning enligt numren 9 (vatteninnehåll), 10 (innehåll
av aska) och 20 (analyserat innehåll) i bilagan är inte obligatorisk för
blandningar av hel spannmål men får uppges frivilligt,
e. oavsett kraven under nummer 1 får helfoder eller kompletteringsfoder till andra sällskapsdjur än hundar och katter ges typbeteckningen
"Foderblandning". Om denna beteckning skall användas skall märkningen
enligt nummer 20 (analyserat innehåll) anges på samma sätt som för
helfoder,

4 EGT L 64, 7.3.1987, s. 19, (Celex 31987L0153), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2001/79/EG (EGT L 267, 6.10.2001, s. 1 Celex 32001L0079).
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f. oavsett bestämmelserna under a och b ovan får märkningen under
numren 4 (nettovikt), 11 (garantitid) och 12 (tillverkningspartiets referensnummer) i bilagan anges utanför det separata fältet liksom
identifikationsnummer enligt 39 a §, om det i detta fält uppges var
märkningen kan återfinnas,
g. innehållet av fodertillsatser skall anges inom det separata fältet men
tydligt avskilt från övrig märkning. Märkningen skall utföras enligt
44-49 §§,
h. innehållet av vissa produkter som tillför protein eller kväve enligt
bilaga 12 skall anges inom det separata fältet men tydligt avskilt från
övrig märkning. I märkningen skall produkten benämnas enligt bilaga 12
kolumn 2, om inte annat framgår av kolumn 7 i samma bilaga,
i. exakta uppgifter om procentuellt innehåll av råvaror enligt bilaga 1
punkt 5 skall lämnas av foderleverantören för andra djur än sällskapsdjur
och på begäran av foderköparen.
51 § 5 Importörer av foder från tredje land och tillverkare av bearbetade
foderråvaror enligt bilaga 26 som skall avyttras samt foderleverantörer
skall erlägga avgift för utförd foderkontroll. Avgiften skall betalas till
Jordbruksverket.
52 § 6 Avgiften debiteras halvårsvis i form av grundavgift och
kvantitetsavgift. Kvantitetsavgiften för foderblandningar och foderråvaror
utgår proportionellt mot tillverkad, införd eller importerad mängd.
Den som omfattas av avgifter enligt första stycket skall erlägga
kvantitets- och grundavgifter för foderblandningar och foderråvaror.
Avgifterna i andra stycket avses täcka analyskostnader för
projektinriktade kontroller, men inte eventuella analyskostnader som kan
uppkomma p.g.a. särskild kontroll och speciella insatser enligt 56 §.
Analyskostnader för ordinarie stickprovskontroll debiteras särskilt och
ingår inte i grund- eller kvantitetsavgiften.
54 § 7 De avgifter som anges i 52 § uppgår till följande.
a. En grundavgift om 2 500 kr för foderblandningar till
livsmedelsproducerande djurslag.
b. En grundavgift om 1 000 kr för foderblandningar till häst och
sällskapsdjur.
c. En grundavgift om 2 500 kr för foderråvaror.
d. En kvantitetsavgift om 1 kr 35 öre per ton foderblandning till
livsmedelsproducerande djurslag.
e. En kvantitetsavgift om 6 kr per ton foderblandning till sällskaps5 Senaste lydelse SJVFS 2001:70.
6 Senaste lydelse SJVFS 2001:70.
7 Senaste lydelse SJVFS 2001:70.
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djur.
f. En kvantitetsavgift om 10 öre per ton foderråvara.
Den som levererar foder till både sällskapsdjur och till andra djur än
sällskapsdjur skall betala den högre grundavgiften.
Grundavgift och kvantitetsavgift för foderråvaror skall inte betalas av
den som även levererar foderblandningar.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning träder ikraft den 1 juli 2002 men skall tillämpas i
fråga om
6 a-6 b §§ från och med den 1 maj 2003,
30 §, förutom utspädningsförbudet med avseende på dioxin, från
och med den 1 augusti 2003, samt
- 40 § i, bilaga 1 och bilaga 3 från och med den 6 november 2003.

CARL JOHAN LIDÉN

Torbjörn Malm
(Djurmiljöenheten)
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