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Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen
(1998:213) om foder, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1993:177) om
foder2
dels att 22 a, 22 c, 28, 28 b, 28 c, 33 c, 44 a och 60 §§ skall ha följande
lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas fyra nya paragrafer, 22 d - f
samt 44 b §§, av följande lydelse.
22 a § Bearbetat animaliskt protein och köttensilage får inte ingå i foder
till livsmedelsproducerande djur.
Bearbetat animaliskt protein och köttensilage avsett som foder till
livsmedelsproducerande djur får inte förvaras på tillverkningställen, hos
mellanhänder eller produktionsplatser där djur hålls för livsmedels produktion.
Förbudet i första stycket gäller inte
1. utfodring av andra djur än idisslare med fiskmjöl, dikalciumfosfat
utfällt ur ben från idisslare och hydrolyserat protein framställt av hudar
från nötkreatur, och
2. användning av gelatin från icke-idisslare för ytbehandling av
tillsatser.
22 c § Foder innehållande fiskmjöl, dikalciumfosfat utfällt ur ben från
idisslare och hydrolyserat protein framställt av hudar från nötkreatur får
endast framställas på tillverkningsställe som framställer foder, dock inte
foder avsett för idisslare, och som har godkänts av Jordbruksverket för
detta ändamål.
1

Jfr kommissionens beslut 2001/9/EG av den 29 december 2000 om kontrollåtgärder
som är nödvändiga för tillämpningen av rådets beslut 2000/766/EG om vissa
skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med
animaliskt protein (EGT L 2, 29.12.2000, s. 32, Celex 32001D0009).
2
Författningen omtryckt SJVFS 2000:110.
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Användning och lagring av foder, annat än foder för sällskapsdjur,
som innehåller fiskmjöl, dikalciumfosfat utfällt ur ben från idisslare och
hydrolyserat protein framställt av hudar från nötkreatur är inte tillåten på
jordbruksföretag där idisslare hålls för livsmedelsproduktion.
Första och andra styckena gäller inte fiskmjöl, dikalciumfosfat utfällt
ur ben från idisslare och hydrolyserat protein framställt av hudar från
nötkreatur om
1. foderråvaror avsedda för idisslare transporteras och lagras helt
avskilt från foderråvaror som inte får användas för utfodring av idisslare,
och
2. det finns fullständigt separata anordningar för lagring, transport,
produktion och förpackningar av foderblandningar avsedda för idisslare.
22 d § Fiskmjöl avsett som foder till livsmedelsproducerande djur skall
transporteras direkt från gränskontrollstationen eller bearbetningsanläggningen till fodertillverkaren eller en godkänd mellanhand med
fordon som inte samtidigt transporterar andra foderråvaror.
Om fordonet används även för transport av andra produkter skall det
rengöras noga och besiktigas både före och efter transporten av fiskmjöl.
22 e § Bulkfoder som innehåller fiskmjöl, dikalciumfosfat utfällt ur ben
från idisslare och hydrolyserat protein framställt av hudar från nötkreatur
skall transporteras i förseglade, täckta behållare eller fordon som inte
samtidigt transporterar foder avsett för idisslare.
Om fordonet används även för transporter av andra produkter skall
det rengöras noga och besiktigas både före och efter transporten av bulkfoder.
22 f § Foder, inbegripet foder avsett för sällskapsdjur, innehållande
bearbetat animaliskt protein, med undantag av fiskmjöl, dikalciumfosfat
utfällt ur ben från idisslare och hydrolyserat protein framställt av hudar
från nötkreatur, och som är avsett för icke livsmedelsproducerande djur,
skall tillverkas på tillverkningsställen som uteslutande framställer foder
avsett för dessa djur.
28 § 3 Ett tillverkningsställe får inte tas i bruk avseende nedan nämnda
verksamheter förrän Jordbruksverket godkänt tillverkningsstället för varje
särskild verksamhet.
1. Tillverkning av foder innehållande läkemedel,
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2. tillverkning av nedan nämnda tillsatser och produkter för avyttring
a) vitaminer, provitaminer och andra kemiskt väl definierade ämnen
med likartad verkan,
b) spårelement,
c) enzymer,
d) mikroorganismer,
e) karotenoider och xantofyller,
f) antioxidanter med fastställd högsta tillåtna halt,
g) i bilaga 12 angivna proteiner som framställs av mikroorganis mer
tillhörande grupperna bakterier, jästsvampar, alger och lägre svampar,
med undantag för jäst som odlas på substrat av animaliskt eller
vegetabiliskt ursprung,
h) i bilaga 12 angivna biprodukter från tillverkning av aminosyror
genom fermentation,
i) i bilaga 12 angivna aminosyror och deras salter,
j) i bilaga 12 angivna hydroxy-analoger från aminosyror, samt
k) koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser,
3. tillverkning av förblandningar, för avyttring, innehållande tillsatserna A- och D-vitamin, koppar och selen samt koccidiostatika och andra
medicinskt verksamma substanser,
4. tillverkning av foderblandningar, för avyttring, innehållande koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser eller sådana
råvaror som innehåller halter av främmande ämnen eller produkter som
överstiger det högsta tillåtna gränsvärde som anges i bilaga 15, och
5. tillverkning av foderblandningar på gårdsnivå innehållande koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser eller sådana råvaror som innehåller halter av främmande ämnen eller produkter som
överstiger gränsvärdet i bilaga 15,
6. tillverkning av foderblandningar för avyttring innehållande fiskmjöl,
dikalciumfosfat utfällt ur ben från idisslare eller hydrolyserat protein
framställt av hudar från nötkreatur till livsmedelsproducerande djur, samt
7. tillverkning på gårdsnivå av foderblandningar innehållande fiskmjöl, dikalciumfosfat utfällt ur ben från idisslare eller hydrolyserat protein
framställt av hudar från nötkreatur till livsmedelsproducerande djur.
28 b § 4 För att bli godkänt skall ett tillverkningsställe vid vilket det
bedrivs sådan verksamhet som anges i:
1. 28 § 1 uppfylla minst de krav som framgår av bilaga 19,
2. 28 § 2 - 4 och 6 - 7 i tillämpliga delar uppfylla minst de krav som
framgår av 28 e - 28 o §§; därutöver gäller 13 § och bilaga 17 i tillämpliga
delar,
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3. 28 § 5 i tillämpliga delar uppfylla minst de krav som framgår av 28 e 28 n §§ utom 28 i § andra stycket; därutöver gäller 13 § och bilaga 17 i
tillämpliga delar.
28 c § 5 En mellanhand måste godkännas av Jordbruksverket innan den
får hantera nedan nämnda foder.
1. Foder innehållande läkemedel.
2. Tillsatser respektive produkter av
a) vitaminer, provitaminer och andra kemiskt väl definierade ämnen
med likartad verkan,
b) spårelement,
c) mikroorganismer,
d) enzymer,
e) karotenoider och xantofyller,
f) antioxidanter med fastställd högsta tillåtna halt,
g) i bilaga 12 angivna proteiner som framställs av mikroorganismer
tillhörande grupperna bakterier, jästsvampar, alger och lägre svampar,
med undantag för jäst som odlas på substrat av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung,
h) i bilaga 12 angivna biprodukter från tillverkningen av aminosyror
genom fermentation,
i) i bilaga 12 angivna aminosyror och deras salter,
j) i bilaga 12 angivna hydroxy-analoger från aminosyror, eller
k) koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser.
3. Förblandningar som innehåller någon eller några av fodertillsatserna i 2 a - f eller 2 k.
4. Fiskmjöl avsett för livsmedelsproducerande djur.
33 c § Bearbetat animaliskt protein och köttensilage som är avsett som
foder till livsmedelsproducerande djur får inte avyttras.
Förbudet i första stycket gäller inte
1. Foder till andra djurslag än idisslare innehållande
a) fiskmjöl,
b) dikalciumfosfat utfällt ur ben från idisslare, eller
c) hydrolyserat protein framställt av hudar från nötkreatur, och
2. gelatin från icke-idisslare för ytbehandling av tillsatser.
Bestämmelser om hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall
finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering
av djurkadaver och annat animaliskt avfall. Bestämmelser avseende
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avyttring av undantagen i andra stycket finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:69) om utförsel av varor av animaliskt ursprung
till länder inom Europeiska unionen (EU) och Norge samt Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:13) om införsel av produkter av
animaliskt ursprung m.m.
44 a § 6 Foder som innehåller bearbetat animaliskt protein skall märkas
med följande anvisning: ”Innehåller animaliskt protein! Får inte användas
för utfodring av idisslare”.
44 b § Märkningskravet i 44 a § gäller inte mjölk och mjölkprodukter i
foder avsett för livsmedelsproducerande djur.
60 § Förbuden i 22 a, 22 c samt 33 c §§ gäller från och med den 1 januari
2001 till och med den 30 juni 2001. Undantagen i 18 § j 2-5 gäller inte
under tiden till och med den 30 juni 2001.
------------------------Denna författning träder i kraft den 23 januari 2001.
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Kjell Wejdemar
(Djurmiljöenheten)
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