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Beskrivning av kontrollområdet och kontrollobjekt
Kontrollområdet för pilotprojektet omfattar insamling av animaliska biprodukter i form av
matavfall från alla typer av kök och restauranger undantaget privata hushållskök. Denna
vägledning omfattar enbart de verksamheter som hanterar matavfall av kategori 3. Matavfall,
som inte kommer från internationell trafik (fordon som trafikerar utanför EU, Norge eller
Schweiz) är kategori 3.
Syfte
Syftet med kontrollen är att säkerställa att matavfall inte hamnar i foderkedjan för
produktionsdjur, undantaget pälsdjur. Om matavfallet går som foder till pälsdjur eller
sällskapsdjur ska kontrollen säkerställa att fodret transporteras i märkta
behållare/förpackningar och att handelsdokument medföljer och att register förs.
Avgränsning i vägledningen
Denna vägledning ingår i ett pilotprojekt och omfattar enbart kontrollen av insamling av
matavfall kategori 3. Matavfall som går till förbränning omfattas inte av den lagstiftning som
reglerar animaliska biprodukter. För övriga kontrollområden finns vägledningen
”Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter” på
Jordbruksverkets webb under fliken Tillsyn.
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Definition matavfall enligt förordning (EU) nr 142/2011: ”Alla typer av matavfall, inklusive
använd matolja, från restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet centralkök och
hushållskök”
Eftersom förordningen endast omfattar animaliskt material omfattas inte sådant matavfall
som enbart består av vegetabilier och som inte kommit i kontakt med livsmedel med
animaliska beståndsdelar eller med animaliska biprodukter.
Denna vägledning är ett vägledande, icke juridiskt bindande, dokument som ska ge råd och
stöd vid genomförande av den offentliga kontrollen.
Kontaktuppgifter
Enheten för CITES, foder och djurprodukter
036-15 50 00 (vx)
foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
Risker inom kontrollområdet
Det finns en risk för att djur smittas av sjukdomar om matavfall kommer in i foderkedjan.
Störst är risken där man hanterar produkter från länder där det förkommer epizootier som
mul- och klövsjuka, svinpest, fågelinfluensa.
Dokumentationskrav/rapportering
I samband med kontrollen ska en kontrollrapport skrivas som åtminstone vid avvikelser ska
skickas till kontrollobjektet.
Kontroll utförd inom pilotprojektet kan direkt efter avslutad kontroll rapporteras in via länk
som finns på Jordbruksverkets webb. Tillgång till sidan för rapportering fås genom att mejla
foderdjurprodukter@jordbruksverket.se.
Kontrollpunkter
1. Går allt matavfall som avfall enligt miljölagstiftningen?
Instruktion
Kontrollera om allt matavfall går som avfall enligt miljölagstiftningen.
Kommentar
Om matavfallet samlas in enligt miljölagstiftningen (förbränning, rötning eller
kompostering) behöver inte kommunen vidta ytterligare åtgärder utifrån den lagstiftning som
reglerar animaliska biprodukter. Detta betyder att kraven om handelsdokument och
märkning inte gäller vid uppsamling och transport av matavfall till förbränning, biogas eller
komposteringsanläggning. Matavfall som går till förbränning omfattas inte av den
lagstiftning som reglerar animaliska biprodukter. För övriga kontrollområden finns
vägledningen ”Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska
biprodukter” på Jordbruksverkets webb under fliken tillsyn.

Art. 2 g i förordning (EG) nr 1069/2009
Art. 21 punkt 4 i förordning (EG) nr 1069/2009

3(5)

Jordbruksverket

2018-02-06

Dnr 6.7.18-1445/2018

Kontrollpunkterna 2-4 gäller om matavfallet lämnas ut som foder
2. Går matavfall till foder?
Instruktion
Kontrollera om matavfallet lämnas ut som foder eller för tillverkning av foder.
Kommentar
Det är inte tillåtet att utfodra produktionsdjur, andra än pälsdjur, med matavfall eller
foderråvara som innehåller eller framställts av matavfall. Det är inte heller tillåtet att utfodra
vilt eller grisar och fåglar som är sällskapsdjur, djurparksdjur eller cirkusdjur med matavfall.

Art.11 b i förordning (EG) nr 1069/2009
2 kap. 22 § verkets föreskrifter SJVFS 2006:84
3. Används handelsdokument och register om matavfall lämnas ut som
foder?
Instruktion
Om matavfallet lämnats ut som foder kontrollera att avsändaren för ett register över
utlämningen, att det finns kopior på handelsdokument samt att de är korrekt ifyllda.
Kommentar
Vid transporter av animaliska biprodukter ska avsändaren utfärda ett handelsdokument i
original som ska finnas med vid transporten. Avsändaren samt transportören ska behålla
kopior på handelsdokumenten. Syftet med dokumentet är bland annat att säkra spårbarheten
och att avsändaren intygar vad sändningen består av.
Kontrollera kopiorna på handelsdokumenten. De ska vara korrekt ifyllda vilket bland annat
innebär att rutan om att materialet är avsett till foder ska vara ikryssad samt att det
registreringsnummer mottagaren fått av Jordbruksverket, för att få ta emot kategori 3
material, ska vara ifyllt.
Kopia på handelsdokumentet ska sparas av avsändaren i två år.
I första hand ska detta dokument användas:
”Handelsdokument för transport inom Sverige av obearbetat kategori 3-material och icke
frånskilt mag- och tarminnehåll” användas. Mer information om handelsdokument hittar du
på Jordbruksverkets webbsida, under djur, produkter från djur, handelsdokument.

Art. 21 punkt 2 och 4 i förordning (EG) nr 1069/2009
Art. 17 i förordning (EU) nr 142/2011 och bil. VIII i förordning (EU) nr 142/2011
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4. Är behållaren/förpackningen med matavfall som lämnas ut som foder
korrekt märkt vid utleverans?
Instruktion
Kontrollera att behållare eller förpackningen med matavfallet är korrekt märkt.
Kommentar
Under transport och lagring ska förpackningen, behållaren eller fordonet vara märkt och
tydligt ange
a) vilken kategori de animaliska biprodukterna tillhör, och
b) ”Ej avsett att användas som livsmedel” när det gäller matavfall kategori 3-material.

Art 21 i förordning (EG) nr 1069/2009
Art 17 i förordning (EU) nr 142/2011 och kap 2 punkt 2 bil. VIII i förordning (EU) nr
142/2011
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