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1. Inledning  

 
Samtliga anläggningar ska ha en regelbunden kontroll som fastställs enligt SJVFS 2007:21 
”Kontrollföreskriften”.  

- Skillnaden i praktiken mellan kontroll enligt kap. 2 § a och 2 § b inte är lika strikt som 
tidigare uppdelning i ”hygienbesök” kontra kontrollbesök, dokumentationskontroll 
och provtagning kan ske vid båda dessa typer av kontroller. I kommande ändring av 
föreskriften planeras för att ta bort denna skillnad och bara tala om kontrollbesök. 

- Kontrollföreskriften har ändrats med SJVFS 2007:88 

Denna vägledning är tänkt som ett stöd vid dessa besök och användningen av checklistan 
(D181). Det är vid besöken nödvändigt att ha med sig den aktuella lagstiftningen om det blir 
knivigt. För att underlätta att hitta de aktuella frågorna är protokollet färgmarkerat varför det 
är bra att skriva ut dokumentet på en färgskrivare. 

Om frågeställningarna inte lyckas lösas på plats noteras detta i protokollet så får frågan 
diskuteras centralt. 

För de frågeställningar som inte är aktuella för den enskilda anläggningen kryssas rutan ”Ej 
aktuellt” i. Det som inte är kontrollerat markeras i protokollet i rutan ”Ej kontrollerat”. 

Vid noteringar/förklaringar etc. kryssa i rutan ”Not” och skriv in en notering i slutet, glöm 
inte att ange numret på frågan. 

Checklistan ska inte skickas till företagen i förväg, den finns tillgänglig för dem som är 
intresserade på Jordbruksverkets hemsida. 

Aktuell lagstiftning 
Foderhygienförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av 
den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien 

Biproduktsförordningen: 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 livsmedel 

GM-förordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 
september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder 

Föreskrifter:  
- Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder  

(M 39). 

- Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter (M 40). 

- SJVFS 2007:88 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter (M 40, föreskriften gäller fr.o.m. den 1 januari 2008). 

- SJVFS 2008:4 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder (M 39, ändring av bilaga 11, föreskriften 
gäller fr.o.m. den 15 februari 2008). 
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- 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 människor (K 14). 

Besöksrapport 
Dokumentet undertecknas av en företagsrepresentant och kontrollanten på plats och är ett 
kvitto på att kontrollen har utförts och är inte kopplat till resultatet eller kontrollrapporten. 

Originalet skickas till kontrollobjektet och en kopia till Jordbruksverket. 

Anläggning anges med följande kod: 

1 Råvaruproducenter (foderproducent) 

2a Lager för råvaror (foderlager) 

2b Lager av icke värmebehandlat helt vete till fjäderfä 

3 Tillverkare av tillsatser, bioproteiner och förblandningar 

4 Tillverkare av foderblandningar 

5 Importörer eller representanter för 3:e land 

6 Mellanhänder, distributörer och återförsäljare 

7a Hemmablandare 

7b Övriga lantbruk med djur 

8 
 

Övriga 

Typ anges med följande kod 

AR Godkänd eller registrerad anläggning (α-anläggningar dvs. godkända anläggningar, 
framgår av identifikationsnumret αSExxxxxx) 

O Övriga anläggningar (ej aktuellt) 

Dnr: Ett dnr per anläggning och år skickas ut centralt. 
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1.1 Sammanfattning av kontrollen 
Liksom tidigare sammanfattas era observationer vid inspektionen under fem rubriker. 

1.1.1 Allmänt omdöme 
Här ger ni en kort översikt av ert intryck av företaget. Liksom tidigare tar vi inte upp 
produktionssiffror men det kan t.ex. anges för vilka djurslag man producerar foder. 

Erfarenheter under året som företagen själva berättar om t.ex. salmonellautbrott och liknande. 

Ge även en kort bedömning avseende ordning och reda m.m. avseende såväl dokumentation 
som allmän ordning. Här kan även en bedömning av den allmänna kunskapsnivån poängteras, 
t.ex. om det vid diskussionen är uppenbart att kunskapsluckor inom vissa områden finns. 
(Ange vad som brister och var kunskapen finns.). 

1.1.2 Kommentarer 
Noteringar och påpekanden som företaget arbetar vidare med för att finna en bra lösning på. 
Observera att ni inte diskuterar eller ger råd om lösningar, detta är upp till företaget att 
hantera. För eventuell rådgivning hänvisa till Enheten för foder och djurprodukter. 

Om kommentarerna kvarstår vid nästa besök bör de rendera en avvikelse för att öka trycket på 
att de åtgärdas. 

Exempel på kommentarer som lämnats under de senaste två åren är: 

- Brister avseende signering och uppföljning (kontrasignering). 

- Behörighet, t.ex. kunskapskrav på tillverkningsansvarig (brister ibland vid rekrytering 
från andra branscher, kan vara fabrikschef men inte tillverkningsansvarig). 

- Dokumentation av personalens utbildning (lång erfarenhet accepteras men ska 
dokumenteras).  

- Märkning av områden, för foder som inte ska levereras eller t.ex. innehåller 
läkemedel/koccidiostatika. 

1.1.3 Avvikelser 
Avvikelser som kräver åtgärder enligt en uppgjord åtgärdsplan 
Om avvikelserna kvarstår vid nästa kontrollbesök och de skulle ha åtgärdats enligt 
åtgärdsplanen så bör det rendera en allvarlig avvikelse. 

Påtala gärna att enligt föreskriften ska företaget självmant komma in med en bekräftelse på att 
avvikelserna är åtgärdade eller en åtgärdsplan för att visa hur företaget kommer att åtgärda 
problemen. 

Exempel på avvikelser som lämnats under de senaste åren är: 

- Bristande skriftliga rutiner för homogenitetskontroll. 

- Brister i märkningen. 

- Avsaknad/brister i dokumentation (organisationsplan, 
arbetsinstruktioner/arbetsbeskrivningar, kvalitetskontrollplaner, städscheman, 
reklamationer, etc.). 

- Avsaknad av handelsdokument på utgående foder. 

- Brister i tekniska lösningar för att kunna utföra rengöring/underhåll/kontroll t.ex. 
luckor i kylluftkanaler, etc. 
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- Produktredovisning dvs. fynd av produkter som inte anmälts till Jordbruksverket. 

- Bristande dokumentation/kontroll av värmebehandlingen av fjäderfäfoder. 

- Avsaknad av tillräckligt informativa handelsdokument på inkommande råvaror när det 
gäller animaliska biprodukter. (Företaget kan inte visa vad man har för råvaror i lager 
och vad man använt i fodret.) 

- Bristande kontroll av råvaror (fysisk kontroll och analys). 

- Avsaknad av dokumentation avseende reklamationer. 

- Obehöriga besökare i anläggningen. 

1.1.4 Riskavvikelser 
Riskavvikelser av faktorer som innebär en risk för spridning av smitta, t.ex. salmonella och 
andra föroreningar. Kräver åtgärder enligt en uppgjord åtgärdsplan. Notera vad som tidigare 
sagts att Jordbruksverket inte anger vilka åtgärder som ska vidtas, det är upp till företaget att 
bedöma då ofta fler valmöjligheter finns (t.ex. en ombyggnation kan ibland kompenseras med 
ökade rengörings och/eller provtagningsfrekvenser). 

Om riskavvikelsrna kvarstår vid nästa kontrollbesök och de skulle ha åtgärdats enligt 
åtgärdsplanen så bör det rendera en allvarlig riskavvikelse. 

Exempel på riskavvikelser: 

- Bristande skriftliga rutiner vid tillverkning av icke värmebehandlat foder i en 
anläggning som för övrigt värmebehandlar sitt foder. 

- Brister i hygenkontroll/utförande t.ex. rengöring av silos, etc. 

- Avsaknad/brister i kontrollen av oönskade substanser eller substanser med bestämda 
gränsvärden. 

- Avsaknad/brister i kontrollen av Salmonella och Enterobacteriaceae. 

- Brister i utförandet av den reglerade salmonellakontrollen (i anläggningen och vid 
import). 

- Skydd av slangar på transportfordon. 

- Brister i skadedjursbekämpningen (gnagare, fåglar, insekter, etc.). 

- Brister i hantering av eventuella luftfilter etc. till kylanläggningen. 

- Risker för återkontaminering t.ex.: 

o gemensamma silotoppar (råvaror, färdigfoder på samma plan) 

o förvaring av riskråvaror tillsammans med vanliga råvaror (riskråvaror som inte 
passerat importkontrollen t.ex. i väntan på provsvar) 

o avsaknad av fysisk kontroll av blandaren och eventuell rengöring efter 
inblandning av läkemedel i foder, 

o utnyttjande av kylluft direkt från fabrikslokalen. 

- Avsaknad av kontroll av inblandning av läkemedel och koccidiostatika (homogenitet, 
inblandad halt, överföring mellan batcher). 

- Gemensam utrustning för ren och oren sida där tydliga barriärer finns. 

- Konstaterade (av företaget eller inspektör) allvarliga kondens/fuktproblem. 
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1.1.5 Allvarliga avvikelser eller allvarliga riskavvikelar 
Avvikelser av en sådan art att omedelbara åtgärder krävs av företaget.  

Vid allvarliga avvikelser/riskavvikelser kontrolleras att dessa vid ett återbesök senast inom en 
månad, kostnaderna för detta besök debiteras separat (extra offentlig kontroll). 

Anm. Vid extra offentlig kontroll så ska detta rapporteras till sakenheten. I rapporten ska 
eventuell provtagning anges. 

Exempel på allvarliga avvikelser/riskavvikelser: 

- Total avsaknad av kvalitetskontrollplan 

- Total avsaknad av skriftliga instruktioner för läkemedelshantering. 

1.2 Dagordning 
Detta är ett förslag på en dagordning som brukar fungera bra men kan givetvis varieras utifrån 
gällande förutsättningar. Observera även vad som tidigare sagts att man inte behöver ”tvinga 
sig igenom” hela checklistan vid varje besök, speciellt inte om man har fler besök enligt 2 
kap. 2 § a per år så kan vid 2:a, 3:e, m.fl. besöken mer fokusera på enskilda delar i 
checklistan. T.ex. kan en grundlig genomgång av rutinerna för att använda läkemedel och 
koccidisotatika koncentreras till ett besök. En annan möjlighet att hantera anläggningar med 
flera delar är att vid ett av besöken koncentrera sig på tillverkningen och ett annat på lagret, 
etc. 

Det är med denna konstruktion av vikt att man inför sin kontroll kontrollerar vad man gjorde 
senast och planerar sin kontroll därefter. 

Protokoll och andra handlingar är att betrakta som arbetsmaterial dvs. rapporten är att betrakta 
som arbetsmaterial tills den är undertecknad och registrerad (försedd med diarienummer) hos 
Jordbruksverket då den i enlighet med Tryckfrihetsförordningen är en allmän handling och 
tillgänglig för allmänheten efter sedvanlig sekretessprövning. 

Rapporten får gärna skickas till företagen för att detaljgranskas dvs. att allt blivit korrekt (om 
inte detta görs på plats), märk då rapporten med texten ”Utkast för delning” vilket klargör att 
dokumentet är ett ”arbetsmateriel” och inte är att betrakta som allmän handling enligt 
Tryckfrihetsförordningen.  

För att inte skriva om allting från besöket om protokollet har förts noggrant på plats så kan 
som alternativ sammanfattningen skrivas separat med givna rubriker och skickas tillsammans 
med rapporten till Jordbruksverket (anm. det är ofta värt besväret att skriva rent protokollet i 
efterhand då man kan begrunda vad man sett och hört i lugn och ro). 

Det är ni som leder inspektionen, även om företaget är instruerade att lägga upp en ”tur” 
genom fabriken så tveka inte att göra avstickare, ni är fria att gå överallt. Observera att vid 
genomgång av anläggningen följa principen ”från den renaste delen bakåt mot den orena 
delen av linjen”. Detta kan medföra flera byten av t.ex. skoskydd under kontrollen. (Tag med 
skoskydd, engångshandskar, m.m.). 

Vid behov fotografera, fråga gärna först men om det är uppenbara brister/oklarheter som 
behöver dokumenteras så insistera. 

Vid provtagning är det viktigt att stämma av om samtliga produkter är anmälda till 
Jordbruksverket. 
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1.3 Underlag risk- och erfarenhetsklassificering 
1.3.1 Riskklassificering 
Riskklassificeringen utgår från bilaga 1 i kontrollföreskriften. 
Beroende på anläggning och kännedom om anläggningen kan man här gå till väga på olika 
sätt: 

a. Antingen går man på vad man redan vet, t.ex. om företaget använder läkemedel så kan 
man direkt ringa in läkemedel och då är det hela klart då läkemedelsanvändning får 
den högsta riskklassen dvs. 1. 

b. För nya anläggningar kan det vara bra att gå igenom aktuell tabell och ringa in de 
verksamheter/aktiviteter som man bedriver, detta ger en god bild av företagets 
verksamhet och riskprofil. Det lägsta värdet anger företagets riskklass. 

För att undvika oklarheter ange varför företaget har erhållit angiven riskklass t.ex. Företaget 
tillverkar foderblandningar innehållande läkemedel. 

Normalt sker omklassificering efter det att officiell kontroll har utförts dvs. en gång per år. 
För företag som har fler besök genomför klassificeringen vid det första besöket och anmäl 
eventuella ändringar i status efter övriga beslut (normalt så ligger riskklassificeringen fast och 
ändras bara vid ändrad verksamhet). 

1.3.2 Erfarenhetsklassificering 
Erfarenhetsklassificeringen utgår ifrån bilaga 2 i foderföreskriften. 

Grunden för erfarenhetsklassificeringen utgörs dels av hur anläggningen rent formellt har 
anpassat sin verksamhet till EU- eller nationella riktlinjer för god praxis, om anläggningen är 
certifierad samt anmärkningar från kontrollen. 

Utgångspunkt för en grundklassificering är erfarenhetsklass C. 

1.3.3 Riktlinjer för god praxis 
För näringen exklusive primärproduktionen finns det idag tre gällande EU-riktlinjer: 

- Tillverkare av foderblandningar till livsmedelsproducerande djurslag: European Feed 
Manufacturers Guide (EFMC) 

- Tillverkare av tillsatser och förblandningar: Community Guide to Good Practice For 
Feed Additive and Premixture Operators (FAMI-QS) 

- Tillverkare av foder till sällskapsdjur: Guide to Good Practise for the Manufacture of 
Safe Pet Food (FEDIAF) 

För närvarande finns inga gällande nationella riktlinjer för god praxis inom foderområdet som 
berör våra kontrollobjekt. Svensk mjölk har en gällande ”Branschriktlinjer för hygienisk 
mjölkproduktion” som gäller för primärproducenterna dvs. de enskilda lantbruken. 

Notera ett ja eller nej i rutan för var och en av de tre angivna riktlinjerna. 

1.3.4 Anläggningar som är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan 
De företag som anger att deras verksamhet inom foderområdet omfattas av certifieringen ska 
dels uppvisande ett intyg på att företaget är certifierat samt ett protokoll från senaste 
revisionen (max ett år gammalt). 

Certifieringen ska omfatta foderregelverken dvs. det är inte tillfylles att t.ex. vara certifierad 
för tryckkärl, hissar eller närliggande områden t.ex. hantering av livsmedel, etc. Detta innebär 
att för att anse att certifieringen omfattar foderregelverken ska samtliga delar i checklistan 
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omfattas. Anmärkningar kan förekomma men hela delar får inte fattas t.ex. egenkontroll 
enligt HACCP, skadedjursbekämpningsprogram eller ett reklamationssystem. 

Notera ett ja eller nej i rutan för om företaget är certifierat. 

1.3.5 Avvikelser från utförda kontroller 
Utifrån den grundläggande erfarenhetsklassificeringen A-C kan företaget falla i klassificering 
pga. de avvikelser som uppkommer vid kontrollen. Normalt sker omklassificering efter det att 
officiell kontroll har utförts men maximum en gång per år med undantag där allvarliga 
avvikelser lämnas då en omklassificering görs omedelbart. 

För att systemet ska bli stabilt och företagen inte varierar i erfarenhetsklassificering utan att 
reella orsaker föreligger har en tröghetströskel byggts in i systemet där flera avvikelser räknas 
samman till en anmärkning.  

Fastställande av risklassificeringen sker centralt, inspektören behöver enbart i protokollet 
summera antalet avvikelser. Avvikelserna räknas samman till en anmärkning enligt följande: 

 
Typ av anmärkning Antal Faktor Summa anmärkningar 
Avvikelser  2  
Riskavvikelser  4  
Allvarliga avvikelser  6  
Allvarliga riskavvikelser  8  
  Summa  

 
Om summan anmärkningar > 24 så erhålls erfarenhetsklassen D. 
Dvs. för att man ska uppfylla kravet i föreskriften om att anmärkningar förekommer ska ett 
visst antal avvikelser, riskaavvikelser eller allvarliga avvikelser/riskavvikelser uppfyllas enligt 
ovan. 

Återbesök krävs inom en månad om någon allvarlig avvikelse eller allvarlig 
riskavvikelse har utfärdats (extra offentlig kontroll). 

1.3.6 Tidsåtgång 

För de största anläggningarna är erfarenhetsmässigt det rimligt att räkna med totalt 16 timmar 
för en kontroll enligt 2 kap. 2 § a, med en flytande skala ner till totalt 2 timmar.  

På motsvarande sätt ska tidsåtgången för kontroll enligt 2 kap. 2 § b bedömas. Bedömningen 
av tidsåtgången även ska innefatta för- och efterarbete av den operativa personalen. 

Centralt kommer Jordbruksverket att fördela den totala beräknade arbetstiden för 
kontrollverksamheten på Tillsynsenheten och fördela summan per kontrolltimme. 

Detta innebär att i det årliga beslutet avseende kontrollavgiften omfattar kostnaderna för såväl 
den operativa kontrollpersonalen på fältet samt den centrala hanteringen på Tillsynsenheten. I 
avgiften ingår inte kostnaderna för grundplanering, checklistor och rådgivning som hanteras 
av Enheten för foder och djurprodukter. 

 



10 

1.4 Stöd för användning av checklistan 
Checklistan utgörs av en ”huvudchecklistan” där samtliga frågeställningar ingår under 
rubrikerna: 

1. Besöksrapport (separat blad) 

2. Sammanfattning, dagordning och klassificering 

3. Stöd för användning av checklistan 

4. Kontrollfrågor inom andra led än primärproduktionen. 
Huvudchecklista där frågorna samlats under följande huvudrubriker 
- Skal och yttre områden 
- Lokaler och utrustning 
- Skadedjursbekämpning  
- Personal 
- Kvalitetskontroll 
- Lagring & transport 
- Produkter 
- Journaler 
- Reklamationer 
- Märkning 

I samband med de enskilda frågorna anges en kod som reglerar vilka frågor som ska använda 
på olika typer av objekt: 

- Råvaror 

o R: Tillverkande anläggning av råvara 

o V: Importör av råvara 

- Tillsatser, förblandningar och bioproteiner 

o E: Tillverkande anläggning av fodertillsatser 

o F: Tillverkande anläggning av förblandningar 

 Fm: Förblandningar som blandar och/eller släpper ut foder 
innehållande läkemedel 

o H: Tillverkande anläggning av bioproteiner 

o N: Importör av fodertillsatser 

o Q: Importör av förblandningar 

o U: Importör av bioproteiner 

o L: Tillverkande anläggning av foder till livsmedelsproducerande djur 

 Lm: L-företag som blandar och/eller släpper ut foder innehållande 
läkemedel 

o J: Importör av foder till livsmedelsproducerande djur 
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-  

o D: Tillverkande anläggning av foder till sällskapsdjur (använder endast 
vegetabilier eller bearbetade animaliska produkter) 

o A: Hanteringsställe 

o S: Lagringsanläggning 

o B: Bearbetningsanläggning 

 Bb – bearbetat animaliskt protein 

 Bp – blodprodukter 

 Bä – äggprodukter 

o P: Anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder som använder 
obearbetade animaliska biprodukter 

 Po – producerar obearbetat 

 Pb – producerar bearbetat 

 Pt – producerar torkat 

 Pk– producerar konserv 

o C: Uppsamlingscentral 

- Importörer 

o M: Importör av foder till sällskapsdjur 

Om enbart beteckningen P anges innebär detta att frågan gäller anläggningar för 
sällskapsdjursfoder som tillverkar foder där råvaran helt eller delvis består av obearbetade 
animaliska biprodukter (d.v.s. Po, Pb, Pt och Pk). Om enbart Po anges rör denna fråga enbart 
anläggningar som tillverkar obearbetat sällskapsdjursfoder. I vissa fall kombineras de olika 
beteckningarna.  

Den fullständiga checklistan läggs ut på Jordbruksverkets hemsida tillsammans med 
vägledning så att frågeställningarna är tillgängliga för samtliga aktörer. 

För inspektörerna så kommer ett antal versioner av checklistan att tas fram (med 
utgångspunkt i kodningen): 

- Version 1: Råvaror (R & V) – ej ABP 

- Version 2: Tillsatser, förblandningar och bioproteiner (E, F, H, N, Q & U) 

- Version 3: Livsmedelsproducerande djur (J, L, Lm & S) 

- Version 4: Icke livsmedelsproducerande djur (A, C, D, P, & S) - päls- och 
sällskapsdjursfodertillverkare & foderkök 

- Version 5: Icke livsmedelsproducerande djur (C) - foderkök 

- Version 6: Företag som för in sällskapsdjursfoder från utlandet (M) 

Många anläggningar är ”kombinationsanläggningar” vilket innebär att dessa förkortade 
checklistor för specifika typer av anläggningar inta alltid täcker alla frågor utan ibland måste 
kompletteras med frågor ur huvudchecklistan. Om du är osäker använd huvudchecklistan. 
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Vägledningen är tänkt att vara ett ”levande” dokument där Jordbruksverket kontinuerligt för 
in kommentarer kring frågeställningar som kommer in från verkets inspektörer. Frågorna 
skickas till Susanne.Liljenstrom@sjv.se, Anna-Karin.Bavius@sjv.se eller  
Kjell.Wejdemar@sjv.se. 

Frågor och svar skickas till Kjell för att inarbetas i vägledningen och publicering på webben. 

 

1.5 Information avseende olika former av anläggningar som 
hanterar animaliska biprodukter 
En ABP-anläggning är godkänd i enlighet med kraven i Biproduktförordningen, 
godkännanden krävs för: 

- hanteringsställen, 
- lagringsanläggningar, 
- bearbetningsanläggningar, 
- anläggningar för bearbetning av sällskapsdjursfoder,  
- anläggning som tillverkar aromatiska inälvsprodukter och  
- uppsamlingscentraler. 

1.5.1 Hanteringsställe (A) 
Ett hanteringsställe tar emot obearbetade animaliska biprodukter för sortering och/eller 
styckning (ofta malning) och/eller kylning eller djupfrysning till block och/eller tillfällig 
lagring innan detta transporteras vidare till slutdestination. 

I vissa fall syrar man produkten istället för att kyla eller frysa.  

Anläggningen måste, om den ska hantera foderråvara, vara godkänd av Jordbruksverket för 
hantering av kategori 3-material. 

Exempel på hanteringsställen är anläggningar som tar emot fiskrens eller slaktbiprodukter och 
fryser dessa till block för vidare transport till minkfarmer eller sällskapsdjursfodertillverkare. 
I vissa fall ligger hanteringsstället i direkt anslutning till slakteri. 

Samtliga som köper eller tar emot foder från ett hanteringsställe måste ha godkännande från 
Jordbruksverket att ta emot denna typ av foderråvara. 

1.5.2 Lagringsanläggning (S) 
En lagringsanläggning är en anläggning där bearbetade animaliska biprodukter lagras i väntan 
på slutanvändning. 

Om det gäller emottagande av råvaror till foderanläggningar i form av bearbetat animaliskt 
protein (t.ex. fiskmjöl) från anläggning som befinner sig i Sverige behövs inget särskilt 
godkännande som lagringsanläggning . Men om anläggningen tar emot samma produkt från 
utlandet krävs att anläggningen är godkänd i enlighet med biproduktsförordningen. 
Anläggningar som redan har godkännande som sällskapsdjursfodertillverkare eller 
uppsamlingscentraler enligt denna förordning behöver inget ytterligare godkännande för 
lagringsanläggning om inte lagret ligger på en helt annan plats än fodertillverkningen. 

De lagringsanläggningar som finns i dag på fodersidan ligger framför allt i anslutning till 
foderanläggningar som producerar foder till livsmedelsproducerande djur (tar emot fiskmjöl). 
Även några sällskapsdjursfodertillverkare, som inte använder obearbetade animaliska 
biprodukter i sin produktion och därmed inte är godkända i enlighet med 
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biproduktsförordningen, har godkännande som lagringsanläggning för att kunna ta emot bl.a. 
köttmjöl från utlandet. 

En lagringsanläggning som godkänns i enlighet med biproduktsförordningen får alltid ett 
godkännandenummer. I vissa fall har man, när anläggningen ligger på en redan befintlig 
foderanläggning, använt sig av den anläggningens nummer med ett tillägg av bokstäverna 
”SP” (storage plant). I andra fall har ett helt nytt nummer givits. För tillsynen har detta ingen 
betydelse. Ligger anläggningen ihop med annan foderanläggning är det ”en anläggning” i 
kontrollen. De besöks samtidigt och samma checklista används för dem båda. Skriv båda 
anläggningarnas nummer på checklistans första sida och besvara alla frågor märkta ”S”. 
Lagringsanläggningar som tar emot bearbetat animaliskt protein för foderändamål behöver 
endast ett besök per år enligt kontrollföreskrifterna varför checklistan med dessa frågor ej 
behöver fyllas i vid varje besök hos en anläggning som i övrigt har många besök årligen. 

I de fall lagringsanläggningen ligger helt skilt från foderanläggningen ska separat besök göras 
där med en särskild checklista. I dessa fall finns anläggningen särskilt upptagen på 
kontrollplanen. 

1.5.3  Bearbetningsanläggning (B) 
En bearbetningsanläggning är i detta sammanhang en anläggning som tar emot kategori 3-
material och bearbetar detta till bearbetat animaliskt protein eller till andra bearbetade 
produkter som kan användas som foderråvara. 

Exempel på denna typ av anläggning är kött- och benmjölstillverkningen på Ellco liksom den 
fiskmjölstillverkning som tidigare bedrevs av Västkustfisk.  

Med anledning av att det finns flera typer av bearbetningsanläggningar där särskilda krav 
ställs har dessa frågor särskilt markerats. B-frågorna gäller för samtliga 
bearbetningsanläggningar. Bb-märkta frågor är ytterligare frågor som ska ställas på 
anläggning som producerar bearbetat animaliskt protein. Bp är ytterligare frågor som ska 
ställas på anläggning som tillverkar blodprodukter och Bä på anläggning som tillverkar 
äggprodukter. 

Denna typ av anläggning även är råvaruproducent varför ytterligare foderfrågor måste 
besvaras i checklistan. 

1.5.3 Anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder (P) 

Dessa anläggningar måste godkännas i enlighet med biproduktsförordningen om de tar emot 
obearbetade eller otillräckligt bearbetade animaliska biprodukter (t.ex. slaktbiprodukter, 
fiskrens eller ”grevar”). 

Det finns fem olika typer av anläggningar 
- Anläggning som tillverkar bearbetat sällskapsdjursfoder (Pb) 

Denna typ av anläggning tillverkar t.ex. torrfoder eller kokt foder. 
- Anläggning som tillverkar tuggartiklar (Pt) 
- Anläggning som tillverkar obearbetat sällskapsdjursfoder (Po) 

Ofta rör det sig om tillverkning av foder som förpackas i plastkorv och fryses, 
alternativt frysta klumpar som läggs i plastpåse. 

- Anläggning som tillverkar konserv (Pk) 
- Anläggning som tillverkar aromatiska inälvsprodukter 

Denna typ av anläggning finns inte i Sverige. 
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Anläggningar som enbart tar emot bearbetade animaliska biprodukter till sin produktion 
behöver inget godkännande som sällskapsdjursfodertillverkare. Detta är anledningen till 
varför vissa torrfodertillverkare har godkännande och andra inte. 

1.5.4 Uppsamlingscentral (C) 
Dessa anläggningar samlar in och behandlar vissa animaliska biprodukter som är avsedda att 
användas som foder till djurparksdjur, cirkusdjur, andra kräldjur och rovfåglar än djurparks- 
och cirkusdjur, pälsdjur, vilda djur vars kött inte är avsett som livsmedel, hundar från 
etablerade kennlar eller grupper av sådana hundar som jakt- och draghundar1. 

Det rör sig framför allt om foderkök för minkfodertillverkning och foderslaktsanläggningar 
som levererar animaliska biprodukter till djurparker. 

Det finns inget krav på hur materialet ska bearbetas. I Sverige har vi godkänt att 
minkfoderköken endast mal slaktbiprodukterna. Men dessa får endast ta kategori 3-material. 
(i utlandet tas ofta kategori 2-material emot och detta ställer större krav på hanteringen.) 

Även s.k. ”foderslakt” räknas som uppsamlingscentral. Dessa anläggningar hämtar djur som 
avlivats ute på gård (vanligen nöt). Djuren är inte veterinärbesiktigade före avlivning och får 
därför inte användas som livsmedel och blir dessutom att betrakta som ett kategori 2-material. 
Den som hämtar djuret för uppslaktning gör dock bedömningen att kroppen inte är 
smittförande utan att den är i sådant skick att det skulle kunna användas som foder till t.ex. 
djurparksdjur.  På uppsamlingscentralen slaktas djuret upp och veterinärbesiktigas (på samma 
sätt som om det vore avsett som livsmedel).  Beslutet till denna typ av anläggning innehåller 
en hel del villkor. Det är av stor vikt att villkoren följs och att kontroll av detta görs vid 
kontrollbesöket.  

Samtliga som köper foder från uppsamlingscentraler måste ha godkännande från 
Jordbruksverket att utfodra sina djur med denna typ av foder. Att kunderna har sådana 
tillstånd måste kontrolleras i samband med kontroll av anläggningen. 

                                                 
1 Art 23.2c i förordning (EG) nr 1774/2002 (biproduktsförordningen) 
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1.6 Information avseende godkännanden för vissa anläggningar 
1.6.1 Bioproteiner 
Vissa produkter som tillför protein eller kväve, kräver godkännande. Godkända produkter 
listas i bilaga 8 i foderföreskriften. 

1.6.2 Fodertillsatser 
Kräver godkännande! Godkända fodertillsatser återfinns i kommissionens lista över godkända 
fodertillsatser (huvuddelen återfinns även på Jordbruksverkets hemsida, för enzymer och 
mikroorganismer med handelsnamn). För ensileringsmedel så innehåller kommissionens lista 
ingående ingredienser inte blandningar. På Jordbruksverkets hemsida anges de blandningar 
som företagen frivilligt har anmält till verket att de levererar i Sverige: www.sjv.se, Djur & 
veterinär, Foder, Fodertillsatser 

1.6.3 Förblandningar 
Blandningar av tillsatser med eller utan bärare (råvara). Om produkterna är märkta med 
beteckningen förblandningar så måste de blandas in i fodret. Ingående fodertillsatser måste 
vara godkända eller registrerade i kommissionens lista. 

1.6.4 Foderblandningar 
- GM-råvaror får användas, men att ingen foderfabrik i praktiken gör detta idag. Om så 

sker så gäller särskilda märkningsregler. 

- För användning av fiskmjöl i anläggningar som tillverkar foder till 
livsmedelsproducerande djur krävs tillstånd (inte möjligt för anläggningar där det 
tillverkas idisslarfoder). 

1.6.5 ABP-anläggningar 
Anläggningar som är godkända i enlighet med biproduktförordningen, se 1.5 

1.6.6 Transporter 
- Transport av kategori 2 material 
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2  Vägledning till enskilda 
kontrollfrågor 

 

 
 
Nr. Kommentar 

2.1 Yttre områden 
100 Rent och ordning och reda är grundkonceptet. Tillfälliga anhopningar kan accepteras 

vid ombyggnationer eller reparationer men då bör containers användas. 

Ev. avvikelse 

  

101 Anläggningen ska vara låst när ingen är på plats, observera att det är lämpligt att 
bakdörrar etc. som inte är under kontroll även ska vara låsta dagtid. 

Inga obehöriga får ha tillträde till lokalen, ”endast de personer som fått 
foderföretagarens tillstånd har tillträde”. 

 

Ev. avvikelse 

  

102-
103 

Ytterligare krav avseende skyltning förekommer i biproduktsförordningen för 
bearbetningsanläggningar och uppsamlingscentraler. 

 

Ev. avvikelse 

  

 

2.2 Lokaler & utrustning 
200 Kontrollera speciellt områden där extra ljus krävs t.ex. medicinförråd, lager- och 

uppvägningsutrymmen för fodertillsatser, kylrum, etc. 

Ev. kommentar vid första tillfället 

  

201 Normalt inget problem i Sverige men frågan belyses särskilt i hygienförordningen. 
Notera problem vid översvämningar och ev. bräddavlopp för diesel- och/eller 
fettankar. Fokusera på risken för kontaminering av foder undvikas. 

Ev. Avvikelse (t.ex. fettankar) eller riskavvikelse (t.ex. dielsetankar) beroende på 
problemets art 
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203 Normalt inget problem men kan beaktas vid användning av egen brunn eller risk för 
förorening av t.ex. havsvatten. 

För vatten finns inga riktvärden avseende kvalité. Om egen brunn används så är det 
rimligt att vattenkvalitén ingår som ett kontrollmoment. 

Ev. kommentar om inte allvarliga konstaterade problem då det blir en riskavvikelse 

  

204 Det måste vara möjligt för personalen att byta om och tvätta sig för att eliminera risk 
för eventuell kontamination av foder. Det finns dock inget krav i 
biproduktsförordningen på att byte av kläder måste göras mer än på 
bearbetningsanläggning (mellan oren och ren sida).  

Är anläggningen liten och möjlighet till ombyte finns i angränsande lokaler kan detta 
i många fall vara tillfyllest. En skyddsrock eller skyddsoverall samt skodon kan 
finnas vid ingången till anläggningen. Toaletter finns nog alltid inom rimligt avstånd. 
Vi brukar inte kräva att dessa ska ligga på anläggningen. 

 

Ev. riskavvikelse 

  

205 Om inspektören vill ha låsbar låda eller skåp är detta ett krav. Saknas intresse från 
inspektörens sida måste detta inte finnas. 

 

Ev. avvikelse 

  

2.2.1 Hygien 
210 För att undvika kontaminering och tillväxt kan man betrakta att det som ett krav att 

intagsgropen/in- och utlastningsutrymmet ska ligga under tak och helt försett med 
dörrar för att minska ”föroreningstrycket” från fåglar. 

Idag finns inget krav på att fordonen inte får köra över intagsgropen (möjligtvis kan 
vi se det som önskvärt ur förorenings- och smittskyddssynpunkt – bra fråga att 
diskutera). 

Mottagning/lossning av ABP-produkter ska ske i ett täckt utrymme om dessa inte 
levereras i täckta behållare eller förpackade. 

 

Ev. riskavvikelse 

  

211 Minimikravet är att till- och frånluftsdon är fysiskt separerade ifrån varandra t.ex. på 
olika sidor av byggnaden. 

212 En bedömning måste göras på plats utifrån hur materialet hanteras och risken för att 
återkontaminering. Det är önskvärt att det går att spola rent (ev. högtryck) men kan 
inte betraktas som ett krav beroende på lokalens utformning. 

När det gäller anläggningar där obearbetade animaliska biprodukter hanteras är det 
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ett krav att ytor som kan komma i kontakt med dessa är rengörbara (tål vatten och 
desinfektionsmedel). 

Foderrester och damm ska hållas under kontroll för att förhindra smittspridning. 

OBS även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 
2003:3. 

Det ska vara möjligt att hålla en bra hygienisk kvalité. 

Allt material som fodret kommer i kontakt med måste vara av engångstyp eller 
rengörbart och desinficerbart. Utrustningen måste vara demonterbar så att den går att 
rengöra och desinficera. 

Ev. Riskavvikelse 

  

213-
214 

När det gäller bearbetningsanläggningar är det ett krav att man inte får gå till ren 
sektor från oren utan att ha bytt arbetskläder och bytt, alternativt desinficerat, 
skodon. 

Det ska vara en gräns som man kliver över. De rena skorna får inte vara i oren sektor 
och de orena får aldrig vara i ren. 

Fotbad rekommenderas inte eftersom det är visat att sådana fungerar dåligt om inte 
skodonen först rengjorts grundligt. 

Salmonella och andra smittämnen kan lätt följa med damm eller annat material via 
kläder, skodon eller föremål (t.ex. verktyg). 

Det normala ”flödet” av personal måste dokumenteras. För att styra personalens 
rörlighet mellan ren och oren sektor kan man behöva sätta igen dörrar. Genvägar är 
inte tillåtna och inte heller ”paus” på gårdsplanen med kläder och skor från ren 
sektor. 

Ovanstående beaktas även på andra anläggningar som infört strikt uppdelning av 
ren/oren sida. 

 

Ev. Riskavvikelsear 

  

215 Ska vara skriftliga instruktioner.  

Ev. Riskavvikelsear 

  

217-
220 

Ska vara skriftlig och omfatta samtliga områden i anläggningen. 

Behållare för animaliska biprodukter ska rengöras och desinficeras efter varje 
användning.  

Om företaget väljer att bara spola av returbehållare och låta slakteriet tvätta och 
desinficera dem innan de fylls på igen ska det finnas skriftligt avtal om detta så att 
slakteriet är medvetet om sitt ansvar. Påfyllnad av foderråvara i behållare som ej är 
fullständigt rengjord och desinficerad får ej göras. 
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Förvaring av rengjorda behållare ute på gårdsplanen kan endast accepteras om det är 
under en kortare tid och dessa står upp och ner på ren yta. 

Vilka rengörings- och desinfektionsmedel används och hur används dessa? Finns det 
misstanke om att företaget inte använder medel i den omfattning som är erforderlig 
kan man kräva att få se hur mycket företaget köpt in under senare tid. 
 
Desinfektion av fordonshjul är sällan nödvändigt eftersom fordonen ofta lastas ut 
utanför byggnaderna, och utanför byggnaderna får ju ABP inte hanteras varför hjulen 
inte ska kunna bli kladdiga. Det är dock inte ovanligt att man har en truck som åker 
in och ut ur anläggningen. Detta är ett klart riskbeteende då hjulen kan köra i bl.a. 
fågelspillning ute på gårdsplanen och dra med ev. smitta in. Hjulen kan också dra 
med sig ABP-rester ut på gårdsplanen som sedan drar till sig skadedjur. Skriftliga 
rutiner måste finnas som eliminerar dessa risker. 

 

Ev. Riskavvikelse 

  

221-
222 

Ska vara skriftlig, signerad och kontrasignerad för att visa att uppföljning av 
rengöringsrutinerna görs. Annan kontrollerbar metod än kontrasignering kan 
accepteras. 

Signering: signatur/bekräftelse på att uppgiften är utförd, dokumentet läst etc. dvs. en 
utförd åtgärd (t.ex. läst skadedjursrapporten). 

Kontrasignering: företagets kontroll/uppföljning av utförda åtgärder. 
Om man använder kontrasignering och man kan konstatera att brister i åtgärder 
förekommer, ifrågasätt vad/vilka åtgärder som arbetsledningen genomfört för att 
komma tillrätta med problemet. Andra lösningar kan förekomma. 

Dokumentationen ska sparas i minst 2 år. 

Ev. avsaknad av rengöringslogg – avvikelse, signering/kontrasignering kommentar 
vid första tillfället 

  

2.2.2 Bearbetning/Hantering 

230 Det händer ibland att lokaler för fodertillverkning används för andra ändamål t.ex. 
som fordonsverkstad. Detta är inte tillåtet. Men det är tydliggjort bara när det gäller 
hanteringsställe. Kanske för att det är mest vanligt här? 

 

Ev. riskavvikelse 

  

231 Se till helheten, minimikrav är att det finns skriftliga tillverkningsinstruktioner i form 
av  

a) foderrecepten 
b) särskilda skriftliga instruktioner för t.ex. inblandning av läkemedel och 

tillsatser, byte av foder, etc. 
c) kontrollplaner för utrustningen t.ex. homogenitetstester. 
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Ev. Avvikelse 

232 Inget krav föreligger i hygienförordningen om att en underhållsplan ska finnas. 
Kravet är en tolkning att det är nödvändigt för att uppnå målet med ett korrekt och 
säkert foder, planen ska vara skriftlig. Diskutera normalt inte frekvenser etc. det 
primära är att en planering finns och följs. Notera vad som sagts tidigare avseende 
signering och kontrasignering. 

Fokusera på vågar och eventuella luftfilter till kylaren. 

Vågar och annan mätutrustning (t.ex. temperatur och tryckmätare) ska 
kontrolleras/kalibreras regelbundet, inget formellt krav föreligger för att vågar ska 
vara krönta. 

Användningen av läkemedel och koccidiostatika ställer extra krav på spårbarhet 
vilket bl.a. ställer större krav på kontroll av vågen än i normfallet. Inget krav på att 
vågen är krönt men då ska man ha ett eget upprättat kontrollsystem t.ex. 
kontrollvikt/er. Förfarandet ska dokumenteras. 

 

Ev. allvarlig avvikelse om kontrollsystem saknas 

Ev. Avvikelse 

  

233 Inkommande obearbetade animaliska biprodukter måste tas om hand så snart som 
möjligt och ska förvaras i kyl/frys i väntan på produktion. 

 

Ev. riskavvikelse 

  

234-
237 

Här är det viktigt att kontrollera anläggningens beslut om godkännande. Finns det 
villkor måste dessa följas. Det finns grundregler för bearbetningsanläggningar som 
måste följas av samtliga godkända bearbetningsanläggningar. Sedan finns det 
särskilda regler för tillverkning av bearbetat animaliskt protein, blodprodukter, 
äggprodukter, mjölkprodukter och fiskmjöl. I checklistan har endast tagits med de 
typer av anläggningar vi har i Sverige i dag. 

Ev. riskavvikelse 

  

238-
240 

Kategori av material måste tydligt framgå av handelsdokumentet. Det är viktigt att 
man vid besöket kontrollerar att endast sådant material som anläggningen är godkänd 
för att ta emot tas emot. När det gäller anläggningar som tillverkar obearbetat 
sällskapsdjursfoder är det viktigt att även undergruppen (a och/eller b) anges 
eftersom endast dessa grupper kategori 3-material får användas som obearbetad 
animalisk foderråvara. 
 
Ett litet undantag som i undantagsfall förekommer är att anläggningar för 
sällskapsdjursfoder tar emot hel vildfångad fisk. Genom tillägg till förordningen är 
detta möjligt. Även kaninmagar får tas emot till dessa anläggningar. (Det sistnämna 
är något som s.k. BARF-fodertillverkare sysslar med.) 
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Givetvis är det viktigt att rätt kategori material går även till hanteringsställen, 
lagringsanläggningar och uppsamlingscentraler. Dessa får bara ta emot sådant 
material som deras godkännande omfattar.  
 

Ev. allvarlig riskavvikelse 
 

241 Anläggningen inte får blanda in läkemedel i foder utan ett tillstånd från 
Jordbruksverket. 

Med Jordbruksverkets tillstånd får anläggningen tillverka och lagra foder 
innehållande läkemedel men detta foder får aldrig levereras ut om man inte har ett 
veterinärintyg i botten.  

Ett motsvarande tillstånd krävs för tillverkning och lagring av koccidiostatika och 
histomonostatika, här krävs dock inget veterinärrecept för utleverans. 

Om företaget har partihandelstillstånd så får man lagra läkemedel, om inte så ska det 
enbart finnas läkemedel för den aktuella behandlingen i ett enskilt veterinärrecept. 
För närvarande lämnar Läkemedelsverket inga nya partihandelstillstånd enligt det 
gamla ”konceptet” dvs. utan att någon avgift tas ut. Vill företagen ha ett 
partihandelstillstånd så får företagen vända sig till Läkemedelsverket med en begäran 
om detta och en kontroll kommer att genomföras av dem, kostnaden för dessa 
tillstånd är idag 40 000 kr i ansökningsavgift plus 12 500 kr i årsavgift.  

I de skriftliga instruktionerna ska det framgå vilka som har behörighet att hantera 
läkemedel samt har tillgång till läkemedelsförrådet. 

Om företagen lagrar läkemedel utan partihandelstillstånd så kan det rendera i en 
avvikelse. I detta avseende menas inte den dos som lämnas ut på ett recept (ett recept 
kan innebära fler batcher foder). 

Om företagen blandar läkemedel i foder utan giltigt tillstånd från Jordbruksverket så 
är det en allvarlig avvikelse. 

Företagen är skyldiga att känna till/ansvara för ”att det inte finns någon möjlighet till 
oönskade interaktioner läkemedlen tillsatserna och fodret”. Detta brukar företagen ha 
svårt att svara upp till, har man inte kunskapen på företaget så ska man veta vart man 
kan vända sig för rådgivning, t.ex. SVA. Det inte är troligt att den enskilda 
veterinären har denna kunskap, han vet inte hur foderreceptet ser ut!  

Ett problem kan t.ex. vara vid användning av probiotika (tillsats av levande 
mikroorganismer t.ex. bakterier och svampar) så kan effekten slås ut vid antibiotika 
behandling (å andra sidan kanske man vill ge probiotika för att djuren ska ”komma 
igång” snabbare när man upphör med antibiotikakuren). 

Med utgångspunkt i att frågan är svårbesvarad så får vi vara försiktiga med 
avvikelser om inte uppenbara fel föreligger t.ex. om man skulle blanda flera 
läkemedel i ett foder. 

En skriftlig dokumentation över hur läkemedel förvaras, hanteras och blandas in i 
fodret krävs. Av instruktionerna ska det även framgå vem/vilka som har tillträde till 
läkemedelsförrådet och är behörig att hantera läkemedel. 

Diskutera gärna frågan om skyddskläder, flera av preparaten är mycket otrevliga att 
hantera.  
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Ev. avvikelse 

  

242 OBS speciella krav när det gäller fjäderfäfoder (min 75ºC). 
 
Temperaturen ska dokumenteras löpande. 

I anläggningar där värmebehandling ingår är det alltid att betrakta som en 
kontamineringsrisk att inte hålla råvaror och obearbetat foder helt åtskilt från 
bearbetade produkter. Observera att även tillverkning av t.ex. icke värmebehandlat 
mjölfoder till gris måste betraktas som en riskhantering i dessa anläggningar. 

Även att transportera foder i anläggningen för att t.ex. säcka råvaror eller icke 
värmebehandlat foder betraktas som en kontamineringsrisk och ska rendera en 
riskavvikelse. Frågan aktualiserades med Åhusfallet där icke värmebehandlat 
mjölfoder (grisfoder) hanterades i anläggningen med en omfattande smitta som följd.

I de anläggningar/produktionsformer där värmebehandling är ett krav (dvs. 
bearbetningsanläggningar och vid produktion av fjäderfäfoder) ska en kontinuerlig 
mätning av temperaturen ske samt skriftliga rutiner finnas för att förebygga 
otillräcklig värmebehandling. 

Allvarlig riskavvikelse om fjäderfäfoder, animaliska foderråvaror och 
sällskapsdjursfoder inte värmebehandlas enligt ovan angivna krav. 

Riskavvikelse kan i vissa fall vara nödvändig om råvaror eller obearbetat foder 
liksom icke värmebehandlat foder hanteras i samma lokal (eller anläggning) som 
värmebehandlat foder. Riskavvikelse om det framkommer att foder inte behandlas 
enligt gällande krav. 

Ev. brister i dokumentation renderar en avvikelse. Om fjäderfäfoder, animaliska 
foderråvaror eller bearbetat sällskapsdjursfoder tillverkas utan värmebehandling eller 
ofullständig värmebehandling – allvarlig riskavvikelse. 

  

243-
246 

Konserverat sällskapsdjursfoder ska genomgå en värmebehandling till ett Fc-värde 
på min. 3,0. 

Bearbetat sällskapsdjursfoder ska genomgå en värmebehandling där hela materialet 
upphettas till minst 90ºC.  

Tuggartiklar ska genomgå en värmebehandling som förstör patogena organismer, 
inkl. salmonella. Vilka krav som kan ställas här är inte helt klargjorda. För att avdöda 
salmonella krävs 70 grader i fuktig värme i minst en timme. Några företag torkar 
under lång tid i lägre temperaturer. Vi har sagt att ett krav från vår sida är minst 70 
grader under en timme i initialskedet. Sedan kan erforderlig torkning göras vid lägre 
temperatur. Alternativet kan vara en något lägre temperatur inledningsvis och sedan 
en rejäl temperaturhöjning. I torr värme kan salmonella dock överleva i höga 
temperaturer.  
Ett alternativ kan vara att tuggartiklarna doppas i kokande vatten innan de torkas i 
valfri temperatur. 

Temperaturen måste dokumenteras. 

 



  23 

Ev. allvarlig riskavvikelse 

  

247 Observera att dessa partier ofta används som ”fodermjöl”, i dessa fall så ska 
- det finnas en riskbedömning, 
- skriftliga instruktioner om var det får blandas in, 
- skriftliga instruktioner om inblandningsmängder. 

Det får inte finnas någon risk att sådana produkter som inte anses uppfylla de krav 
som ställs på råvara för de produkter företaget tillverkar kan komma att 
sammanblandas med råvara avsedd för produktion eller kan komma att på annat sätt 
äventyra hygienen i produktions- eller lagerlokaler, hygienen på foderråvaror eller 
färdigt foder. 

 
När det gäller ABP finns det två typer av avfall.  

- Sådant som består av råvara eller otillräckligt bearbetat foder. Detta måste gå 
till en anläggning godkänd att ta emot animaliska biprodukter av aktuell 
kategori. Observera att kategori 3-material som innehåller salmonella blir ett 
kategori 2-material. 

- Färdigt foder där ABP använts som råvara och där fodret är färdigt men av 
ngn anledning måste kasseras (t.ex. golvspill) kan gå via kommunens 
avfallshantering. Detta gäller även färdigproducerat obearbetat 
sällskapsdjursfoder. 

De olika kategorierna måste placeras helt separerat från fodertillverkningen och väl 
uppmärkta liksom helt skilda från varandra. Det får inte finnas någon risk för att 
sådant som ska kasseras går in i fodertillverkningen. Inte heller får det finnas någon 
risk för att t.ex. salmonellasmittat material kontaminerar sådant material som ska gå 
med normal kommunal avfallshantering. 

Om bearbetat animaliskt protein (t.ex. kött- och benmjöl eller fiskmjöl) av något skäl 
inte kan användas som foder men ändå skulle kunna användas som 
jordförbättringsmedel måste den som tar emot materialet för spridning vara 
registrerad hos Jordbruksverket för detta. 

 

Ev. avvikelse eller riskavvikelse beroende på vad det är för animaliska biprodukter. 
Det kan röra sig om alltifrån råvaror med fel fetthalt till salmonellakontaminerade 
produkter. 

Ev. riskavvikelse om ovanstående delar saknas för användning av ”fodermjöl” eller 
om detta material inte hanteras åtskilt på ett tydligt sätt från övrigt foder. 

  

248 Notera att de ska vara skriftliga. 

Se även fråga 43.  

 

Ev. avvikelse eller riskavvikelse Vilket beror helt på vad som levererats ut och till 
vem. 
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249 Foder får enbart skickas till registrerade/godkända anläggningar. Ett 
anläggningsregister återfinns på Jordbruksverkets hemsida. 

När det gäller abp-anläggningar av typen A och C (hanterinsställen och 
uppsamlingscentraler) får dessa endast leverera till andra anläggningar som är 
godkända i enlighet med biproduktsförordningen och till sådana mottagare som fått 
särskilt tillstånd från Jordbruksverket att ta emot denna typ av material. Detta gäller 
även foderblandning till pälsdjur från uppsamlingscentral eftersom detta är 
obearbetat. Företaget måste ha rutiner som innebär att man vid varje leverans 
kontrollerar att mottagaren innehar giltigt godkännande. Lista över godkända 
anläggningar och vissa mottagare som har godkännande att ta emot ABP finns på 
Jordbruksverkets hemsida. För mottagare andra än anläggningar räcker det att dessa 
visar upp beslutet första gången de hämtar och att avsändande anläggning gjort en 
notering om när beslutet upphör att gälla. 

 

Sådana animaliska biprodukter som av något skäl inte används som foderråvara i 
produktionen måste sändas till godkänd mottagare för annan användning eller för 
destruktion. Det finns flera olika alternativa mottagare. Antingen ska det vara en 
godkänd ABP-anläggning godkänd för ändamålet, en förbränningsanläggning 
godkänd att ta emot ABP och som står under Jordbruksverkets tillsyn eller någon 
djurägare som fått tillstånd att ta emot obearbetade animaliska biprodukter för 
utfodring av djur. Om man tänker sig lämna till t.ex. en minkuppfödare ska denne, 
precis som anges ovan, kunna visa giltigt beslut från Jordbruksverket på att denne får 
ta emot denna typ av material. 

Oftast tänker man sig dock att detta material går till destruktion eftersom de valts 
bort från foderanvändning. Observera att om materialet blivit dåligt eller misstänks 
innebära smittrisk måste materialet gå som ett kategori 2-material till anläggning 
godkänd att ta emot detta. 

 

Ev. avvikelse eller riskavvikelse Vilket beror helt på vad som levererats ut och till 
vem. Det kan även bli allvarlig anmärkning om det t.ex. rör sig om sådant material 
som man misstänker eller vet är smittförande. 

  

250 Frågan gäller endast sådana som tar in animalisk råvara från andra länder. 

Jordbruksverket utfärdar införseltillstånd för bearbetat animaliskt protein (t.ex. 
köttmjöl, kött- och benmjöl och fiskmjöl). Införseltillståndet är giltigt i två år och 
gäller enbart den produkt/de produkter som anges i beslutet. Ursprungsanläggningen 
liksom mottagande anläggning anges i beslutet och avsändarlandets myndigheter har 
meddelats att införsel till aktuellt företag får göras. Ibland är beslutet utfärdat på den 
”trader” som förmedlar varan. Men i beslutet anges alltid vilken anläggning som ska 
ta emot varan. Om det finns produkter på företaget som kräver införseltillstånd ska 
det kontrolleras att dessa tillstånd finns på plats. 
För införsel av obearbetat kategori 3-material räcker det med en registrering för 
aktuell produkt. Även dessa beslut är tidsbegränsade till två år. 

 

Ev. allvarlig avvikelse 
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251 Frågan gäller endast sådana som tar in bearbetat animaliskt protein (t.ex. fiskmjöl 
eller kött- och benmjöl) från andra länder. (Det gäller även vid införsel av kategori 1- 
och 2-material respektive bearbetade produkter av kategori 1 och 2. Men dessa 
material är ju aldrig - eller näst intill aldrig - aktuella i fodersammanhang.) 

Tillsynen över införseln ligger normalt på den lokala distriktsveterinärstationen som 
också är den som hanterar Traces-meddelanden. Meddelandesystemet Traces måste 
användas vid handel mellan medlemsstater av bearbetat animaliskt protein. Under 
2009 kommer systemet att ändras så att det är den som har tillsyn över anläggningen 
som också har hand om tillsynen över införseln och därmed handhavandet av Traces-
meddelanden.  

 
 Rutinerna för kontakten med myndigheterna ska vara i form av skriftliga 

instruktioner.  

 
Ev. allvarlig avvikelse 

  

 

2.3 Skadedjursbekämpning 
270-
271 

En skriftlig plan och skriftlig uppföljning ska finnas. 

Det föreligger inget krav på att ett skadedjurbekämpningsföretag ska anlitas men det 
är det vanligaste förfarandet för att hantera skadedjur. 

Om ett skadedjursbekämpningsföretag anlitas så är det rimligt att begära att det finns 
skriftliga rapporter på det arbete som utförs. Dessa rapporter har erfarenhetsmässigt 
dock blivit hyllvärmare på företaget. Begär signering så att det framgår att företaget 
läst rapporterna. Det ska även framgå vilka eventuella åtgärder som vidtagits. 

Fynd av t.ex. muskadaver inte är en anmärkning i sig – en följd av 
bekämpningsprogrammen är att skadedjuren avlider. Antalet döda skadedjur kan 
däremot vara en indikator på att det förekommer problem som kräver att frågan 
granskas lite noggrannare. 

Företag som tillverkar tuggartiklar (torkar) har ofta problem med ängrar och liknande 
skadedjur eftersom dessa dras dit av lukten från vida omkring. De tar sig ofta in via 
ventilationen varför det är mycket viktigt att luftintagen är ordentligt nätförsedda. 
Det är inte acceptabelt att denna typ av djur finns i lokalerna där foder hanteras eller 
lagras, inte heller i angränsande lokaler eftersom de sprider sig snabbt. 

 

Ev. Kontrasignering, kommentar vid första tillfället. Vid påtaglig närvaro av 
skadedjur (möss, råttor, fåglar, ängrar etc.) så lämnas en riskavvikelse. 

  

2.4 Personal 
300 Ska finnas enligt hygienförordningen, omfattar mer än en organisationsskiss. 

Ska framgå ur textmaterialet: 
- arbetsledande personalens kvalifikationer (utbildning/yrkeserfarenhet) 
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- arbetsledande personals ansvar 

 

Ev. avvikelse 

  

301 Krav enligt hygienförordningen ska omfatta de anställdas arbetsuppgifter, 
ansvarsområden och befogenheter. Detta är speciellt viktigt vid förändringsarbeten. 

Ev. avvikelse 

302 I hygienförordningen krävs inte att det alltid ska finnas en kvalitetsansvarig, 
Jordbruksverkets bedömning är att en kvalitetsansvarig krävs vid 
hantering/tillverkning av foder innehållande: 

- veterinärmedicinska läkemedel, 
- koccidiostatika & histomonostatika, 
- vit. A & D (tillverkning av förblandningar), 
- Cu & Se (tillverkning av förblandningar) 
- samt vid tillverkning av tillsatser, 
- tillverkning av förblandningar 
- hantering av obearbetade animaliska biprodukter 
- hantering av GM-foder 
- ABP-anläggningar 

 

Ev. avvikelse 

  

303 Det är rimligt att begära att utbildningen ska vara dokumenterad. 

Diskutera: 
- Finns det speciella ”personalkort” med personalens kompetensprofil och 
utbildningsbehov? 
- Har företaget ett utarbetat lärlingssystem? 

 

Ev. avvikelse 

  

2.5 Kvalitetskontroll 

2.5.1 Laboratorier 
400 För fodertillverkning krävs inget eget laboratorium, men ett lab. som anlitas för 

företagets kontroll ska kunna anges. 

Om eget lab. används så ska detta vara utrustat på ett lämpligt sätt för de aktuella 
analyserna som avses. 

 

Ev. avvikelse om företaget inte tydligt kan redovisa vilket lab. som anlitas. 
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401 Ev. avvikelse 

  

2.5.2 Kvalitetskontrollplan enligt HACCP 
410 Ska vara skriftlig. 

En fara är en potentiell risk, dvs. något som skulle kunna ställa till problem. Det 
finns inget krav på att ett visst antal faror ska ha identifierats. Varje faras sannolikhet 
och allvarlighetsgrad vägs samman för en bedömning av om faran utgör en risk som 
måste förebyggas, elimineras eller reduceras. Ofta används någon modell 
riskvärderingen, men det är alltid en bedömningsfråga om en fara utgör en risk eller 
ej.  
Faroidentifieringen bör även omfatta vad som skulle kunna hända vid planerade eller 
akuta processtop samt i samband med förebyggande underhåll eller reparationer av 
lokal eller utrustning (det är ofta vid sådana tillfällen problem uppstår).  
Genom faroidentifiering och riskvärdering visar företaget att man tänkt igenom sina 
risker. Att företaget kan  redovisa CCP och åtgärder betyder inte att man inte behöver 
visa någon skriftlig faroidentifiering och tillhörande riskanalys. 

  

411 Ska vara skriftlig. 
För många risker räcker det med goda rutiner (kallas ofta grundförutsättningar), 
såsom hygienregler, rengöringsrutiner, skadedjursbekämpningsprogram, m.m. Andra 
risker måste vara under kontroll varje stund under produktionen för att produkten ej 
ska få oacceptabel kvalitet, dvs. ej vara säker. Dessa risker är kritiska styrpunkter, 
s.k. CCP (Critical Control Points). Vanliga exempel på CCP är värmebehandling 
eller metallavskiljning. Vid syrning eller lutning/kalkning är ofta pH-värde + tid 
CCP.Vanligen identifieras ett fåtal CCP i en process, i vissa fall inga alls. 
 

412-
414  

Ska vara skriftlig och anpassad till den aktuella anläggningen. Dessa punkter (414 b 
undantaget) är ej aktuella om inga CCP identifierats utan riskerna är sådana att de 
kan kontrolleras genom goda rutiner / grundförutsättningar enligt föregående punkt i 
checklistan. 
Resultaten av mätningar eller provtagningar och analyser ska registreras. 

 

415 Ska vara skriftlig och anpassad till den aktuella anläggningen.  
Vilka analyser som ska göras, hur och hur ofta ska provtagning ska göras? 
 
Här ingår en planerad kontroll av främmande ämnen eller substanser med bestämda 
gränsvärden (dioxin, aflatoxin, etc.). Alternativt kan detta regleras via avtal med 
leverantören. För ABP-anläggningar krävs kontroll av salmonella och 
Enterobacteriaceae. 
Resultaten av provtagning och analys ska registreras. 

Kravet på en egenkontroll enligt HACCP-principen får betraktas som viktig 
grundprincip i hygienförordningen varför avsaknad av en skriftlig 
kvalitetskontrollplan renderar i en allvarlig riskavvikelse. I annat fall avvikelse eller 
riskavvikelse. 
 

416 Alla punkterna är inte relevanta för alla typer av bearbetningsanläggningar. Se 
anläggningens godkännande. I vissa fall kan bearbetningen bestå av t.ex. syrning 
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(förekommer för Bä) 

Ev. avvikelse 

  

417 De flesta hanteringsställen sysslar enbart med kylning eller nedfrysning med eller 
utan föregående malning. Några anläggningar som levererar råvara till pälsdjursfoder 
”konserverar” dock materialet genom att tillsätta någon syra. Syrningen ses inte som 
en bearbetning trots att en kraftig avdödning av mikroorganismer sker vid tillräckligt 
lågt pH. Anläggningar som tillämpar denna konserveringsmetod måste givetvis ha 
bra och dokumenterad kontroll över syrningen. Om delar av materialet inte syras 
tillräckligt kan fodrets kvalitet äventyras med allvarliga djurhälsoproblem som följd. 
När det gäller kylning och infrysning finns likartade problem. Det gäller att få ner 
temperaturen tillräckligt snabbt. Om stora behållare används finns risk för att det tar 
för lång tid för kylan att nå in till behållarens centrum och anaeroba bakterier t.ex. 
Clostridier kan växa till. Clostridium botulinum bl.a. är fruktad då den kan ge 
upphov till botulism. 
 

 Företaget måste kunna visa på hur mycket tid som åtgått från slakt till 
nedkylning/nedfrysning alternativt syrning, liksom kunna visa på att temperatur alt. 
pH är tillräckligt låg. 
I vissa fall kyls materialet redan på slakteriet. Då är det lämpligt att en 
temperaturkontroll av inkommande vara görs och att temperaturen registreras. Tiden 
räknas då från när kyld vara anlände tills den är t.ex. syrad eller fryst. 

  

418 Dokumentation 
Del av kvalitetskontrollplanen, följande ska alltid dokumenteras: 

- från vem dvs. leverantör 
- vad dvs. råvara t.ex. vete, soja, fiskmjöl, etc. 
- när dvs. datum 
- kvantitet (liter, kg, ton) 

Uppgifterna ska vara lättåtkomliga vilket innebär att på mindre företag så kan det 
vara tillfylles att uppgifterna finns samlade i en pärm med leveranssedlar/fakturor, 
etc. Kontrollera att alla uppgifter finns med. 

När det gäller animaliska biprodukter ska det alltid finnas handelsdokument. 

Typ av råvaror 
Observera även vilka typer av råvaror som används spec. vad som inte får användas, 
SJVFS 2006:81, 3 kap. 1. § (F) och art. 22 förordning (EG) nr 1774/2002. 

Av handelsdokumentet ska framgå vilken typ av ABP-råvara det rör sig om. 
Företaget måste vara uppmärksam på vilka typ av ABP-råvaror man har tillstånd att 
ta emot och använda i sin foderproduktion. 

Kontroll 
Råvarorna ska på lämpligt sätt kontrolleras, vad och hur avgör företaget, om det inte 
rör sig om införsel av riskråvaror då detta är reglerat i foderföreskriften. 
Kontrollförfarandet ska vara skriftligen dokumenterat. 

 

Kravet på en spårbarhet får betraktas som viktig grundprincip i hygienförordningen 



  29 

varför brister renderar i allvarliga avvikelsear.  

Användning av råvaror som inte får användas renderar i allvarliga riskavvikelsear. 

  

419 Företaget ska vidta åtgärder för att undvika att foder kontamineras av t.ex. 
salmonella eller andra mikroorganismer. I denna fråga kan man även beakta 
överföringsproblematiken t.ex. vid användning av läkemedel, koccidiostatika, GM-
produkter, ekologiskt foder, etc. 

Krav på att förhindra kontamination även återfinns i biproduktsförordningen d.v.s. 
vid hanteringen av animaliska biprodukter. 

I hanteringsställen, i uppsamlingscentraler och i anläggningar som tillverkar 
obearbetat sällskapsdjursfoder finns inte problematiken med återkontaminering 
eftersom ingen bearbetning sker och utgående produkt därför, i bästa fall, har samma 
hygieniska status som inkommande produkt. Utgående produkt kan få lägre 
hygienisk status p.g.a. dålig hantering i anläggningen.  Krav på provtagning av 
inkommande material finns inte och det är principen ”samma material in som ut” 
som gäller. 

 

Riskavvikelsear om det är uppenbart så att man inte lyckas hålla isär råvaror och 
foderblandningar t.ex. gemensamma silotoppar eller andra utrymmen där uppenbarar 
risker för återkontaminering föreligger. Ett speciellt kritiskt område där speciella 
hygieniska krav ska beaktas är i kylutrustningen dvs. kylning av foder efter 
värmebehandling.  

Riskavvikelse ges även om man inte lyckas hålla isär olika foderpartier och t.ex. om 
koccidiostatika hamnar i ett svinfoder, etc. 

Riskavvikelse om man inte kan hålla isär bearbetat och obearbetat 
sällskapsdjursfoder. 

  

420 Detta ska finnas. 

Ev. riskavvikelse 

  

421 Det föreligger inga typgodkännanden av utrustningen, men det är varje tillverkares 
ansvar att se till att utrustningen fungerar, t.ex. så kan man verifiera blandarens 
funktion genom regelbundna homogenitetstester, åtminstone årligen. 

Många företag använder vissa foder som markörfoder som man följer extra noga via 
okulärbesiktning och analyser vilket kan vara en viktig del av kontrollen om 
resultaten följs upp, jmf. diskussionen avseende hyllvärmare. 

För enklare anläggningar och för foder till icke livsmedelsproducerande djur kan en 
enkel volymviktskontroll vara tillfylles för att säkerställa blandningsutrustningens 
funktion. 

Avvikelse om inga homogenitetsstudier gjorts eller de är äldre än vad som sägs i 
företagets egenkontrollplan. 

Vid användning av läkemedel samt vid användning av koccidiostatika och 
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histomonostatika så finns det extra starka krav på att inblandningen sker homogent 
för att garantera djurens hälsa varför specifika homogenitetsstudier krävs. Då olika 
substanser uppför sig väldigt olika jmf. t.ex. zinkoxid och koccidiostatikapreparatet 
Narasin ska i princip kontrollen göras på den aktuella substansen, markörer kan 
accepteras men då ska data finnas som visar sambandet mellan markören och den 
aktuella substansen. 

Regelverket kräver i övrigt att man har en uppföljande kontroll på att rätt halt 
inblandats i fodret (företaget avgör hur ofta), vi kontrollerar att det ingår i de 
skriftliga instruktionerna och att resultaten följs upp.  

Ett specifikt problem som företagen måste hålla koll på när det gäller såväl 
läkemedel som koccidiostatika/histomonostatika är ev. överförings av substanser 
mellan olika batcher. Vi har under flera år följt upp t.ex. narasinanvändningen (ges 
till slaktkycklingar) som har varit ett återkommande problem med rester i ägg och 
även förgiftningsfall på grisar.  

Andra läkemedelspreparat kan i förlängningen ha allergiska effekter på 
livsmedelskonsumenten varför frågan är viktig att bevaka. 

På viss typer av abp-anläggningar är det endast vissa av dessa punkter som är 
aktuella. 

Allvarlig riskavvikelse om ingen kontroll görs, eller om kontroller görs men inte följs 
upp (se tidigare not om kontrasignering). 

Det är rimligt att begära att homogenitetstest görs åtminstone en gång per år. 

422 Detta är ett krav vid läkemedelsinblandning. Stanna blandaren, gör en fysisk 
bedömning och vidta eventuellt åtgärder samt dokumentera detta (signatur). En 
acceptabel bedömning är att man går vidare utan rengöring, det viktiga är att 
bedömningen finns där och att den ska göras efter varje inblandning av läkemedel. 

 

Ev. avvikelse om rutinen inte finns eller inte följs 

  

423 a) Man ska dokumentera (förutom foder som säljs över disk hos t.ex. Granngården) 
- vad 
- när 
- kvantitet 
- till vem 

b) Standardiserat handelsdokument ska åtfölja animaliska biprodukter in till 
anläggningen och i de allra flesta fall även följa med färdigt foder ut. Även spill från 
produktionen som innehåller otillräckligt bearbetat ABP ska åtföljas av 
handelsdokument till slutmottagaren. 

Handelsdokumenten ligger sedan till grund för det register som företagen som 
hanterar ABP måste upprätta. På mindre företag kan det för registerkravet räcka att 
sätta in originalen på handelsdokument på inkommande råvaror, liksom kopior på de 
handelsdokument som gått ut med produkter och material från anläggningen, i en 
pärm på ett lättöverskådligt sätt. 

b) Alla typer av animaliska produkter som importeras till EU ska åtföljas av en s.k. 
CVED (Gemensam veterinärhandling vid införsel). Kravet är att dokumentet ska 
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finnas i original i enlighet förordning (EG) nr 136/2004 samt direktiv 97/78/EG som 
är införd i Jordbruksverkets föreskrifter om veterinära kontroller av produkter som 
förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och, 
vad avser fiskprodukter, Island (J35).  

Kravet på en spårbarhet får betraktas som viktig grundprincip i hygienförordningen 
varför brister renderar i allvarliga avvikelser. 

  

424 Diskutera inte batchnumrets uppbyggnad, notera bara om det finns eller ej. Enbart 
datum i vissa fall kan accepteras som batchnummer. 

Många företag använder sig inte av batchnummer utan märker fodret med datum och 
år för den dag fodret producerades. Många företag producerar endast en sats 
dagligen. Ibland görs flera satser men utan mellanliggande rengöring. Då blir det ju 
ändå som en batch. 

 

Ev. avvikelse 

  

425-
426 

Punkterna avser såväl om GM-råvaror används som om GM-råvaror inte används. 
- Kontroll av dokumentation (följesedlar, kontrakt, etc.) 
 - varifrån köptes råvaran 
 - hur kontrollerar företaget ett råvaran inte innehåller GM- 
   råvaror (egenkontroll, avtal med säljaren, etc.)  
- Höga krav på spårbarhet ställs. 

Hur har företaget säkerställt att råvaran är ”GM-fri” – skriftligt fastlagt? 

Notera i anteckningarna företagets rutiner för att kontrollera oavsiktlig eller oönskad 
inblandning om GM-råvaror: 

a) att leverantörens försäkran om GM-frihet? 
b) att villkor ställs upp i kontrakt med leverantören? 
c) att analysvillkor gällande GM-kontroll begärs från leverantören?   
d) att företaget har ett eget kontrollprogram avs. GM-analyser? 

 

Ev. avvikelse 

  

2.5.3 Provtagning 
450-
451 

Hygienförordningen är tydlig med att det inte räcker med att kontrollera 
slutprodukten utan fodertillverkaren ska ha kontroll på hela tillverkningsförloppet, 
provtagningen är en del av foderkvalitetsplanen. 

För icke livsmedelsproducerande djur räcker det med provtagning enbart på 
slutprodukten. 

Förutom för viss bakteriell provtagning och aflatoxin reglerar vi inte vad som ska 
provtas, detta ska företagen fastställa i sin provtagningsplan och framför allt följa 
upp analysresultaten. 

Foderproverna ska förvaras 
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- Förseglade och märkta 
- Lämpligt utrymme 
- Minst t.o.m. hållbarhetsdatum. 

Dokumentationskraven gäller även dokumentation som uppstår i.o.m. HACCP och 
egenkontroll enligt kontrollplanen. 

 

Ev. avvikelse 

452-
453 

Enligt biproduktsförordningen ska prover enligt nedan tas hos 
sällskapsdjursfodertillverkare ”vid produktion eller lagring” och på 
bearbetningsanläggning ”av färdig produkt under lagring”. 

Prov som tas ska uppfylla följande krav avseende: 

Salmonella:  
inga fynd i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 

Enterobacteriaceae: 
n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g 
 
där: n = antalet prover som ska testas, 
  m = gränsvärde för antal bakterier; resultatet anses tillfredsställande om  
 antalet bakterier i samtliga prover inte överstiger m, 
  M =maximivärde för antalet bakterier; resultatet anses icke   
 tillfredsställande om antalet bakterier i en eller flera prover är M eller  
 fler, 
  c = antal prover i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M  
 och provet trots detta kan godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga  
 prover är högst m. 

Det är dock ingen idé att ta Enterobacteriaceae på obearbetat sällskapsdjursfoder som 
är producerat av kategori 3-material från den grupp som omfattas av art. 6. 1 b i 
förordning (EG) nr 1774/2002 då t.ex. våm innehåller en stor mängd bakterier varför 
provsvaren med stor sannolikhet skulle vara utan värde. 

Salmonellaproverna kan poolas och lägga ihop så att de utgör ett prov till 
laboratoriet. Detta är dock inte möjligt med Enterobacteriaceae där fem individuella 
prov ska analyseras. 

Vissa företag har traditionellt ansett att i.o.m. att man t.ex. provtar salmonella eller 
aflatoxin enligt foderföreskriften så är det bra med det – detta är inte korrekt.  

Foderföreskriften föreskriver viss offentlig kontroll som företagen åläggs att 
genomföra, ”föreskriftsreglerad egenkontroll”, utöver denna kontroll ska en 
egenkontroll genomföras med utgångspunkt i företagets HACCP-program.  

Ett exempel på detta är aflatoxinfallet i Åhus där företaget inte kontrollerade 
aflatoxin i foderråvaran (risskal) då det inte var en riskråvara i enlighet med 
Jordbruksverkets foderföreskrifter. Ser man i litteraturen så kan man konstatera att 
aflatoxin är att betrakta som en risk när det gäller risskal vilket företaget borde ha 
känt till och beaktat. 

Ev. avvikelse om inte kontrollen av mikroorganismer ingår i kontrollplanen, 
riskavvikelse om det noteras att företaget inte följer sin kontrollplan.  
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Riskavvikelse även för dem som inte har något i sin plan och inte heller tar några 
prover. 

Avs. tillverkning av sällskapsdjursfoder blir det riskavvikelse om inga 
salmonellaprover tagits under de senaste året. 

  

454-
457 

Den föreskrivna provtagningen enligt foderföreskriften är Jordbruksverkets 
provtagning som företagen är ålagda att utföra. Utöver detta ska de ha en egen 
riskbaserad provtagning. OBS problemen vid byte av leverantörer eller 
syrabehandling under svåra förhållanden t.ex. kyla (ökad provtagning och kontroll). 

Påpeka även att det är en ny blankett avseende rapportering av osäkert foder, D51 
vilken återfinns på Jordbruksverkets hemsida under blanketter. Denna blankett ska 
alltid användas om fodret utgör en säkerhetsrisk t.ex. salmonella, aflatoxin, dioxin, 
tungmetaller, etc. anmälan ska göras omgående (SJVFS 2006:81, 2 kap. 4 §). 

Kontrollera och ev. fotografera. Efter besöket ska inga oklarheter råda om var 
provtagningen ska ske. Vid tveksamheter för frågan vidare till Jordbruksverket för 
bedömning (fotografi och förklarande text). 

 

Ev. riskavvikelse alt. avvikelse vid bristande dokumentation 

  

458 Bedömningsfråga, företagen ska inte tveka på denna punkt. 

Kort ”rätt svar” avseende salmonella är att hänvisa till 4 kap. i SJVFS 2006:81 eller 
motsvarande egen dokumentation (kontrollera att företagets egna skriftliga 
instruktionerna stämmer överens med kraven i föreskriften). 

Observera även kravet på att informera Jordbruksverket i 2 kap. 4 §. 

Ev. avvikelse 

459-
460 

Noggrann dokumentation krävs, jmf. dokumentationskraven när det gäller 
reklamationer. 

 

Ev. avvikelse  

  

2.5.4 Rapportering till Jordbruksverket  
480 Företagen är enligt foderföreskriften ålagda enligt 2 kap. 4 § att informera 

Jordbruksverket via blankett D51 (finns tillgänglig på hemsidan) om 

- överskridande av maximihalter enligt SJVFS 2006:81, bilagorna 10-11, 

- foder som är skadligt eller annars otjänligt för djuret, 

- foder som vid hantering medför hälsorisker för människor, 

- foder som har skadlig inverkan på miljön eller 

- strider mot andra bestämmelser i foderföreskriften. 

Det är under denna punkt lämpligt att även diskutera den egna dokumentationen och 
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planering för eventuella åtgärder av provtagning och kontrollen enligt kontrollplanen 
och HACCP. 

 

Ev. allvarlig avvikelse  

  

2.6 Lagring och transport 

500 Observera vad som tidigare sagts om överföringsproblematiken, det gäller att 
undvika att fodret blandas ihop med annat foder. 

Förutom att det ska vara särskilda behållare (åtminstone till samma djurslag) så ska 
behållarna/silos kontrolleras att de är tömda innan de fylls på igen vilket ska 
dokumenteras. 

 

Ev. riskavvikelse 

  

501-
506 

Kontrollera en bil per besök oavsett om det är en privat åkare eller fodertillverkarens 
personal. 

Om det är en privat åkare notera namn på företaget, föraren, åkeriet och bilens 
registreringsnummer.  

De som yrkesmässigt transporterar bearbetat animaliskt protein ska vara registrerade 
enligt 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 människor (K14) som är de föreskrifter 
som kompletterar biproduktsförordningen. 

När det gäller ABP och den lagstiftningen finns bara krav på registrering för de som 
kör vissa typer av (mer riskfyllda) ABP. När det gäller foder är det bara bearbetat 
animaliskt protein som omfattas. Foderlagstiftningen är dock tydlig med att alla som 
kör foder ska vara registrerade. Således ska även de som kör slaktbiprodukter till 
hanteringgställen och därifrån vara registrerade liksom även de som kör abp till 
uppsamlingscentraler och de som kör ut pälsdjursfoder och foder till djurparker. När 
det gäller uppsamlingscentraler som tillverkar pälsdjursfoder är det ofta företaget 
själv som kör ut fodret eller mottagaren som hämtar. Då krävs i praktiken ingen 
registrering. 
 
Kommissionen menar att man måste ha en viss pragmatisk inställning till vilka som 
ska registreras. T.ex. registreras inte fraktföretag (flyg och båtar) som kör 
internationellt. Likaså körs animaliska råvaror ofta med företag som Frigoscandia 
som normalt kör livsmedel. ICA:s bilar som kör ut foder till butiker behöver inte 
heller registreras.  

När det gäller ABP krävs handelsdokument. Se mer info om detta under 
kommentarerna till fråga 803. Transportföretaget ska vara angivet på 
handelsdokumentet. Transportören ska skriva under och även få en kopia på 
dokumentet. Företaget behåller också en kopia av dokumentet. Här ska all nödvändig 
information finnas med. 
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Ev. avvikelse om företaget inte är registrerat eller saknar skriftliga instruktioner för 
hur transporten ska gå till, spec. med beaktande av olika specialfoder t.ex. foder 
innehållande läkemedel eller koccidiostatika (rengöringsrutiner). 

Ev. allvarlig avvikelse om spårbarheten inte kan garanteras (OBS att det här finns 
många olika lösningar, ofta manuella noteringar i följesedlar/lastloggar, etc.). 

  

2.6.1 Läkemedel 
600 Krav på att läkemedlen ska vara inlåsta, motsvarande krav finns inte för 

koccidiostatika och histomonostatika även om det är att rekommendera. 

 

Ev. allvarlig avvikelse 

  

601 För läkemedel finns det en krav på total spårbarhet varför en tydlig dokumentation 
måste finnas för varje inblandningstillfälle/uppvägning och en loggbok i någon form 
är ett minivillkor. 

Loggboken ska omfatta uppgifter om 
- inköpta produkter (leverantör, datum, mängd, produkt, från, 

hållbarhetsdatum),  
- noteras tillverkad mängd (datum, produkt, till, veterinärrecept, mottagare), 
- noteras destruerad mängd (datum, produkt, hur), 
- signeras och kontrasigneras loggboken?  
- uppgifterna ska lagras i 3 år. 

En diskussion som ofta dyker upp är vad företagen gör med restmängder av 
läkemedel och/eller foder innehållande läkemedel då de som företag inte kan kräva 
att Apoteket tar emot dessa produkter. Vi har ingen lösning på detta utan det är 
viktigt att företagen har funderat över problematiken i förväg (vissa bränner 
produkterna i värmeverken eller egen panna, andra deponerar, m.m.). 

 

Ev. allvarlig avvikelse om loggboken saknas, avvikelse om delar av informationen 
saknas. 

  

2.6.2 ABP 
700 Företaget som tar emot slaktbiprodukter och liknande material bör göra 

temperaturmätningar stickprovsvis på inkommande material. Det är viktigt att både 
yttemperatur och kärntemperatur mäts. Materialet kan ha blivit uppvärmt under 
transporten eller vara ofullständigt nedkylt innan transporten påbörjades. 
För höga temperaturer kan äventyra fodrets slutliga kvalitet. Detta måste ligga med i 
riskvärderingen. 
 
Ev. riskavvikelse 
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701 Hanteringsställe som fryser block och lägger på pall måste använda ett mellanskikt 
mellan pall och foderråvara. Ofta anges glidningsrisk som skäl för varför fodret läggs 
direkt på ”europapall”. Men det finns plastskikt av ”skummaterial” (några mm 
tjockt) som är tätt och som fungerar utmärkt. Papper är bättre än inget under 
förutsättning att papperskvalitén är acceptabel i fodersammanhang. 
 
Mottagaren av abp-råvaran måste ställa krav på sin leverantör. Det finns uppenbara 
risker för kontamination om inte varan är tillräckligt täckt. Om i- och urlastningen 
görs täckt kan det accepteras att varan körs otäckt (i behållare eller i form av frysta 
block på pall) i täckt bil under förutsättning att bilen är ren inuti.  
  
Fodertillverkare som tar emot frysta block på pall får inte acceptera att dessa ligger 
direkt mot träet. 

Ev. riskavvikelse 

  

702 Detta är ett krav. 

Ev. allvarlig riskavvikelsear 

  

703 Detta är ett krav. 

Ev. riskavvikelse 

  

704 Här är ”varje användning” ett tänjbart begrepp i vissa fall. Används en och samma 
behållare när man kör i skytteltrafik för att hämta större mängder råvara av ett och 
samma slag från en och samma leverantör kan detta ses som ”en användning”. Det 
får dock inte finnas några som helst risker för korskontamination. Givetvis kan detta 
förfaringssätt vara riskfyllt när det gäller obearbetad foderråvara eftersom 
kvarsittande rester på väggarna kan bli dåliga under dagens lopp. Företaget måste ha 
gjort en riskutvärdering av detta och det måste finnas skriftliga rutiner som 
säkerställer att eventuella risker eliminerats. 
 
Huruvida behållaren måste vara torr eller inte innan ny påfyllnad beror givetvis på 
vilken typ av material som transporteras. 
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705 Av 2 kap 30 § 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 människor framgår att förpackningar 
som har innehållit obearbetat kategori 2-material ska förbrännas enligt samma villkor 
som kategori 2-material. Förpackningar som har innehållit bearbetat kategori 2-
material eller kategori 3-material får bortskaffas i enlighet med avfallsförordningen 
(2001:1063). Dvs. detta material kan gå med de vanliga soporna. Lämpligen läggs 
emballagen i ett ytteremballage som försluts innan detta görs. 

Skriftligt fastlagda rutiner. 

  

2.8 Produkter 
750 För att kunna kontrollera detta bör inspektören innan kontrollbesöket ta reda på vilka 
 produkter som företaget har registrerade. Om företaget registrerat produkter som 
 strider mot godkännandet (om t.ex. tuggartiklar tillverkas vid en uppsamlingscentral 
 eller ett hanteringsställe) ska sakenheten omedelbart informeras. Registrering ska ske 
 då nya foder tillverkas. Om företaget har flera hundra produkter registrerade behöver 
 enbart stickprovskontroll göras 

2.8 Journaler 

800-
802 

På mindre anläggningar kan registerkraven enligt förordning (EG) nr 1774/2002 
uppfyllas genom att handelsdokumenten sätts in i en pärm. Det viktiga är att samtliga 
uppgifter finns om spårning skulle bli nödvändig. På större företag måste kravet på 
separat register uppfyllas för att spårning snabbt ska kunna göras. 

 
Ev. avvikelse  

  

803 Under transport ska ett handelsdokument, eller, när det krävs enligt denna 
förordning, ett hälsointyg åtfölja animaliska biprodukter och bearbetade produkter, 
förutom när det gäller bearbetade produkter av kategori 3-material som återförsäljare 
säljer inom samma medlemsstat till andra slutanvändare än företag. (Till ”bearbetat 
sällskapsdjursfoder” räknas även sådant färdigt foder som sorteras in under 
begreppet ”obearbetat sällskapsdjursfoder”.)  

Handelsdokumenten lämnar viktig information till mottagaren av en vara. De 
uppgifter som anges måste överensstämma med vad som får användas som 
foderråvara vid den aktuella anläggningen. Skulle det t.ex. anges att det är ett 
kategori 2-material och man beställt kategori 3-material är det mycket allvarligt om 
materialet tas emot på anläggningen. Det kan också röra sig om ett foderföretag som 
tillverkar foder till livsmedelsproducerande djur som får köttmjöl istället för 
fiskmjöl. Mottagaren av råvara ska därför kontrollera att uppgifterna på 
handelsdokumentet överensstämmer med lagd order. 
I tillsynssammanhang är handelsdokumentet ett bevismaterial på vad företaget 
använt för råvara. 

Ett standardiserat handelsdokument har tagits fram och detta måste användas inom 
EU. Den senaste versionen av detta handelsdokument finns i förordning (EG) nr 
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829/2007. En länk till förordningen finns på Jordbruksverkets hemsida under fliken 
Djur och Veterinär/Animaliska biprodukter…/Handelsdokument. Där finns även 
ytterligare information om handelsdokumentet, bl.a. om möjligheter till förenkling. 
 
Då det standardiserade handelsdokumentet kan uppfattas som relativt omfattande 
finns det en möjlighet att förenkla detta vid transport inom Sverige. Det man kan 
göra är till exempel att dra ihop texten, ta bort tomma rader samt att stryka de 
punkter som inte rör den aktuella verksamheten. Observera dock att om irrelevanta 
punkter tas bort så måste layouten och den ursprungliga numreringen ändå behållas 
på det som kvarstår och de punkter som tas upp nedan måste finnas kvar. 
 
Således behövs inget handelsdokument när en enskild hundägare köper av en 
producent eller från en butik. Företag ska dock alltid få med ett handelsdokument 
oavsett typ av produkt. 
 
Ett handelsdokument måste innehålla följande: 

a) datum då materialet transporterades bort från anläggningen, 
b) en beskrivning av materialet vilket inbegriper materialets kategori (1, 2 eller 

3) eller den kategori (1, 2 eller 3) från vilket materialet är framställt, 
c) märkningen av fordon, behållare eller kartong enligt ovan ställda krav, 
d) djurarten för kategori 3-material och bearbetade produkter som härrör från 

detta som är avsedda som foderråvara samt,  
e) i förekommande fall, numret på öronmärket, 
f) mängden material, 
g) materialets ursprungsort, 
h) transportföretagets namn och adress, 
i) mottagarens namn, adress och, i tillämpliga fall, godkännandenummer,  
j) ursprungsanläggningens godkännandenummer (i förekommande fall), samt 
k) typ av behandling och behandlingsmetoder (i förekommande fall) 

 
Om fler än en transportör är inblandad ska varje transportör fylla i en försäkran i 
handelsdokumentet.  

Notera att handelsdokumentet alltid ska användas. Således krävs handelsdokument 
även om en bil kör i skytteltrafik mellan avsändare och mottagare eller om 
avsändande anläggning ligger vägg i vägg eller mycket nära mottagande anläggning. 
I det sistnämnda fallet, om avsändande anläggning och mottagande anläggning hör 
till samma företag, kan handelsdokument utfärdas veckovis på den uppskattade 
volymen.  

Handelsdokument behöver inte följa med färdigt foder (av typen sällskapsdjursfoder 
t.ex.) till destruktionsanläggning. Om bearbetat animaliskt protein däremot eller 
material från hanteringsställe ska gå till destruktion ska det åtföljas av 
handelsdokument. 
(Obearbetat sällskapsdjursfoder räknas i detta sammanhang som ”bearbetat” dvs. 
behöver inget handelsdokument om det går till destruktion.) 

Det är i detta sammanhang inte lika allvarligt om utgående handelsdokument för 
färdigt foder inte är ok som att inkommande dokument har brister. 
Det är dock allvarligt om produkter som av något skäl inte passar in i foderkedjan 
och t.ex. klassas om och ska gå till destruktion hamnar fel (t.ex. hamnar i 



  39 

foderkedjan) p.g.a. otillräckligt dokument 

Ev. Allvarlig riskavvikelse 

  

804-
805 

Ev. riskanmärkning 

806 Särskilda bestämmelser finns om spårbarhet av foder som innehåller, består av eller 
har framställts av godkända GMO. Spårbarheten är viktig om en produkt måste 
återkallas samt för att produkten ska kunna förses med en korrekt märkning. Ett 
foderföretag ska kunna uppvisa spårbarhet ett steg framåt och ett steg bakåt i 
produktions- och distributionskedjan enligt de generella kraven om spårbarhet. När 
det gäller genetiskt modifierat foder måste varje led se till att information om att 
fodret innehåller GM-produkter vidarebefordras till nästa led i kedjan. 
Dokumentation som styrker detta ska sparas och ska kunna visas upp för 
kontrollmyndigheten i fem år. Kravet på dokumentation av spårbarhet rörande foder 
som innehåller GM-produkter gäller inte för ledet mellan ett företag och en 
slutkonsument. 

 

Ev. avvikelse 

  

808 I foderföreskriften talas om två olika tidsperioder för lagring av dokumentation: 
läkemedelsdokumentation 3 år och övrig dokumentation 2 år. 

Enligt biproduktsförordningen ska dokumentationen sparas i minst två år. 

Enligt GMO-regleverket så ska dokumentationen sparas i 5 år. 

I en ”guideline” från kommissionen avseende lagring av dokumentation så anser man 
att 5 år är tillräckligt för att uppfyll kraven i hygienförordningen, SJV avser att 
korrigera foderföreskriften med utgångspunkt i detta. 

 

Ev. avvikelse 
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2.9 Reklamationer 
850-
851 

Krav för alla fodertillverkare och leverantörer, ska vara skriftligt. 

Kontrollera några slumpvisa ärenden, imponeras inte av att det finns ett tjusigt 
system, det avgörande är hur den enskilda anläggningen hanterar 
reklamationsärenden. 

Ev. avvikelse 

  

2.10 Märkning 
900 5 kap. 3 § i foderföreskriften klargör att ”märkning får inte vara vilseledande och får 

inte ge intryck av att fodret har särskilda egenskaper om dessa egenskaper är 
generella” samt ”i märkningen får det inte hävdas att fodret kommer att förebygga, 
lindra eller bota sjukdom”. 

Fodret är med andra ord till för att ge djuret de näringsämnens om krävs. Vill man 
tillföra ”foder” med vissa egenskaper så får man följa regelverket kring dietfoder (se 
5 kap. 29-39 § § i foderföreskriften). För enskilda produkter kan man få 
godkännanden med vissa egenskaper (fodertillsatser) alternativt få dem godkända 
som läkemedel. 

Problemet är speciellt stort för hästfoder och foder till sällskapsdjur. 

Detta är en bedömningsfråga där ni vid tveksamma fall får lämna frågan vidare till 
Jordbruksverket centralt som ett separat ärende. 

 

Ev. avvikelse 

  

901-
902 

Inte alla märkningskrav medtagna jmf. med foderföreskrifterna (5 kap.) och 
tillsatsförordningen (förordning (EG) nr 1831/2003). 

 

Ev. avvikelse 

  

903 - Direktiv 79/373/EEG (foderblandningar) anger inte vilket språk som ska använda, 
bara att texten ska vara väl synlig, läsbar och omöjlig att utplåna. 
 
- Direktiv 96/25/EG (foderråvaror) anger förutom vad som sägs i 79/373/EEG att 
märkningen ska utföras på ”minst ett eller flera av gemenskapens nationella eller 
officiella språk som mottagarlandet beslutar om”.  
 
- Tillsatsförordningen (EG) nr 1831/2003 (fodertillsatser) har en motsvarande 
skrivning som i 96/25/EG. 
 
- ”Livsmedelsförordningen” (EG) nr 178/2002 anger att ”konsumenterna inte får 
vilseledas genom det sätt på vilket livsmedel eller foder märks, marknadsförs eller 
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presenteras…” 
 
- Foderföreskriften (SJVFS 2006:81) anger att texten ”ska utföras på svenska och 
vara tydlig, lättläst och svår att utplåna”. 

Grundkravet är att all märkning ska vara på svenska men historiskt har vi accepterat 
"nordisk text” där ”obegripliga ord” har översatts. Motsvarande tolerans förekommer 
även på livsmedelsområdet.  Dvs. det ska på ett tydligt sätt gå att förstå texten vilket 
gör det hela till en bedömningsfråga som kan uppstå på en del specialfoder. 
 

Ev. avvikelse 

  

904-
908 

Saknas delar av denna information så är det att betrakta som en allvarlig avvikelse. 

  

909 Öppen deklaration, gäller enbart livsmedelsproducerande djur, hästar räknas som 
livsmedelsproducerande djur. 

 

Ev. avvikelse 

  

910 Saknas delar av denna information så är det att betrakta som en allvarlig avvikelse. 

  

911 Företaget ska ha med dessa frågor i sin HACCP-bedömning och beroende på valet av 
råvaror och leverantörer så kan en planerad kontroll/provtagning vara nödvändigt. 

Har leverantören ett provtagningsprogram där han delar med sig av informationen till 
köparen så bör det inte vara nödvändigt att genomföra en ny provtagning. 

 

Ev. avvikelse 

  

912-
915 

Dessa frågor är relevanta både för inkommande och utgående material. 

Kategori (dvs. ”kategori 3”) behöver inte anges på förpackning för 
sällskapsdjursfoder. 

 


