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Enheten för CITES foder och djurprodukter

Information till dig som vill börja tillverka foder till
sällskapsdjur
För att du ska kunna tillverka ett säkert foder måste du ha tillgång till
ändamålsenliga lokaler och lämplig utrustning liksom ha tillgång till bra råvaror.
Du måste också hantera dina råvaror och färdiga produkter på ett bra sätt.
Det finns lagstiftning som du måste följa. Lagstiftningen innehåller bland annat
hygienregler, krav på råvaror, bearbetningskrav och märkningskrav. Av
lagstiftningen framgår också att du måste vara registrerad foderföretagare och ha
registrerat din anläggning och ditt/dina foder. Tänker du använda animaliska
råvaror måste din anläggning dessutom ha inbesiktats och godkänts av
Jordbruksverket. Den största delen av lagstiftningen är EU-lagstiftning. Följer du
lagstiftningens krav får du marknadsföra dina produkter över hela EU.
Innan du anmäler ditt företag och din anläggning bör du sätta dig in i vilka krav
som lagstiftningen ställer.
Vår information på webben
På vår webb www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder kan du läsa om
vilka krav som ställs på foderverksamhet och om hur du registrerar dig som
foderföretagare och registrerar din anläggning. Du hittar länkar till information
om bland annat foderhygien och märkning till vänster på sidan. Lagstiftningen
hittar du i högermarginalen på de flesta sidor under rubriken ”Bestämmelser”.
Titta särskilt på sidan Foderhygien och på bilaga II i den förordning som det
länkas till i texten – förordning (EG) nr 183/2005.
Anmälan/registrering
Hur anmälan och registrering går till kan du läsa om här
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/dusomhanterarfoder
Anmälningsblanketten som du ska använda har beteckningen D 7 och ligger på
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/dusomhanterarfoder/an
malafoderanlaggning
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Har du skickat in din anmälan och du bara ska använda vegetabiliska råvaror
kommer du att få en bekräftelse på posten om att du är registrerad och du kan
påbörja din tillverkning. Registreringen är kostnadsfri.
Du som ska tillverka foder med animaliska beståndsdelar
Ska du tillverka foder med animaliska beståndsdelar måste du dessutom sätta
dig in i vilka krav den EU-lagstiftning som reglerar animaliska biprodukter
ställer. Du hittar information om detta under
www.jordbruksverket.se/djurprodukter
Under fliken ”Anläggning och verksamhet” i vänstermarginalen hittar du
information om vilka krav som ställs på tillverkning av sällskapsdjursfoder och
vilka kostnader som vi tar ut för godkännande.
Du behöver inte fylla i ytterligare en blankett för att ansöka om godkännande
eftersom du redan i blankett D 7 (se föregående sida) lämnar information om att
du kommer använda animaliska beståndsdelar i ditt foder.
Kontroll
Alla anläggningar som tillverkar sällskapsdjursfoder ska kontrolleras av
Jordbruksverket och måste betala en årlig kontrollavgift. Storlek och typ av
verksamhet avgör hur ofta kontrollen sker och avgiftens storlek.
Både under ingångssidan till foderinformationen och ingångssidan till
informationen om djurprodukter hittar du information om kontroll.

Har du frågor skickar du dem till foderdjurprodukter@jordbruksverket.se

Välkommen med din anmälan.
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