
 
 

  
  

 

  

  

  

  

   

 

   

  

  

     

                                

      

 

    

    

     

    

  

        

     

      

                  
             

             
           
     

Djurhälsoenheten 

ANMÄLAN 
– foderanläggning 

Anmälan  enligt  Jordbruksverkets  föreskrifter  (SJVFS  2018:33)  
och  (SJVFS  2006:84).  Foderprodukter  anmäls på  blankett  D119  
”Anmälan  - foder”.  Foderföretagare  som  inte  är  foderleverantörer  
eller  importörer  anmäler  foderanläggningar  via  en  e-tjänst  på  
<www.jordbruksverket.se>,  alternativt  med  blankett  D5,  D192  
eller  D187. 
Anmälan  av  anläggning  som  hanterar  animaliska  biprodukter  och 
därav  framställda  produkter  men  inte  hanterar  foder  sker  på  
blankett  D  171. 

A. Anläggning 

Skickas till: 

Jordbruksverket 
551 82  Jönköping 

jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Anmälan  avser 

Nyanmälan 

Ändring  av  tidigare  registrering/godkännande 

Namn och adress Organisationsnummer 

Fastighetsbeteckning 

Telefonnummer (inklusive riktnummer) 

Faxnummer (inklusive riktnummer) 

Kontaktperson Direkttelefonnr (inkl riktnummer) Mobiltelefonnummer 

Län Kommun 

Tidigare registrerings- eller godkännandenummer 

Beräknad volym1 hanterat foder (frivillig uppgift) 

Foder: ton/år 

Animaliska biprodukter eller framställda produkter: ton/år 

B. Ansvarig  foderleverantör 
Företagets namn Organisationsnummer 

Postadress Växelnummer (inkl. riktnummer) 

E-postadress Faxnummer (inkl. riktnummer) 

Kontaktperson Direkttelefonnr (inkl. riktnummer) Mobiltelefonnummer 

C. Verksamhet  och  upplysningar  om  anläggningen 
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C1. Verksamhet 

EGEN VERKSAMHET 

1. Anläggning för egen tillverkning av foderblandningar till livsmedelsproducerande djur 

2. Anläggning för egen tillverkning av foderblandningar till sällskapsdjur 

2a. använder råvaror av animaliskt ursprung 

använder enbart framställda produkter som råvara 

använder animaliska biprodukter som råvara för bearbetade foderblandningar 2 & 3 

använder animaliska biprodukter som råvara för obearbetade foderblandningar 

2b Använder enbart vegetabiliska råvaror 

3. Uppsamlingscentral för animaliska biprodukter enligt förordning (EG) nr 1069/2009 2 & 3 

1 Din kontrollfrekvens och kontrollavgift justeras efter den volym du anger. Årlig rapportering av volymen hanterat foder ska enligt den 
s.k. foderföreskriften (SJVFS 2018:33) göras senast den 28 februari året efter verksamheten. Rapportering av planerad volym 
hanterat foder är inte ett krav enligt foderföreskriften, men är fördelaktigt för dig med en liten volym foder. 

2 Fyll i punkten D. Framställda produkter och bifogade handlingar. 
3 Bifoga ritningar över anläggningen. 

www.jordbruksverket.se-RTF
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se


      

   

   

      

 

 

      

   

  

  

       

 

 

   

   

     

  

  

    

  

  

    

   

  

 

      

  

  

    

   

   

       

      

   

    

   

   
  

   

   

     

     

           

4. Anläggning för egen tillverkning av foderblandningar till icke livsmedelsproducerande djur andra än sällskapsdjur 

5. Anläggning för egen tillverkning av fodertillsatser 

6. Anläggning för egen tillverkning av förblandningar 

7. Anläggning för egen tillverkning/framställning av foderråvaror till livsmedelsproducerande djur 

7a. animaliska foderråvaror 

7b. övriga foderråvaror 

8. Anläggning för egen tillverkning/framställning av foderråvaror till sällskapsdjur 

8a. obearbetade animaliska biprodukter 2 

8b. framställda produkter2 

8c. övriga foderråvaror 

9. Anläggning för egen framställning av foderråvaror till icke livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur 

9a. animaliska foderråvaror 

9b. övriga foderråvaror 

LEGOTILLVERKNING 

10. Anläggning som ansvarar för foder som legotillverkas enligt punkterna 11–18 

11. Anläggning för legotillverkning av foderblandningar till livsmedelsproducerande djur 

12. Anläggning för legotillverkning av foderblandningar till sällskapsdjur 
12a. använder råvaror av animaliskt ursprung 

använder framställda produkter som råvara 

använder animaliska biprodukter som råvara för bearbetade foderblandningar 

använder animaliska biprodukter som råvara för obearbetade foderblandningar 

12b Använder enbart vegetabiliska råvaror 

13. Anläggning för legotillverkning av foderblandningar till icke livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur 

14. Anläggning för legotillverkning av fodertillsatser 

15. Anläggning för legotillverkning av foderblandningar 

16. Anläggning för legotillverkning/framställning av foderråvaror till livsmedelsproducerande djur 

16a. animaliska foderråvaror 

16b. övriga foderråvaror 

17. Anläggning för legotillverkning/framställning av foderråvaror till sällskapsdjur 

17a. obearbetade animaliska biprodukter 2 

17b. framställda produkter 2 

17c. övriga foderråvaror 

18. Anläggning för legoframställning av foderråvaror till icke livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur 

18a. animaliska foderråvaror 

18b. övriga foderråvaror 

ANLÄGGNINGAR FÖR INFÖRSEL FRÅN EU-LAND 

19. av foderblandningar till livsmedelsproducerande djur 

20. av foderblandningar till sällskapsdjur 

20a. obearbetade foderblandningar innehållande animaliska biprodukter till sällskapsdjur 

20b. bearbetade foderblandningar innehållande animaliska biprodukter till sällskapsdjur 

20c. foderblandningar innehållande framställda produkter till sällskapsdjur 

20d. vegetabiliska foderblandningar till sällskapsdjur 

21. av foderblandningar till andra djurslag än livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur (pälsdjur, etc.) 

2 Fyll i punkten D. Framställda produkter och bifogade handlingar. 



 

  

   

 

 

   

    

   

      

   

    

   

       

 

 

 

   

    

 

  

       
    

        
              

 

 

      
 

   

     

             

    

         

        

            

        

      

              

       

 

  

C2. Upplysningar om anläggning 

Läkemedel, fodertillsatser, värmebehandling, GMO samt avgiftning 

36. Har ni för avsikt att blanda läkemedel i foder eller lagra foder innehållande läkemedel? 

37. Har ni för avsikt att blanda koccocidiostatika/histomonostatika medel i foder? 

38. Har ni för avsikt att blanda fiskmjöl/dikalciumfosfat/blodprodukter/blodmjöl i foder? 

39. Har ni för avsikt att sälja icke värmebehandlat spannmål som foder till fjäderfä? 

40. Har ni för avsikt att blanda GM-råvaror i foder? 

41. Förekommer GM-råvaror i särskilt lager på anläggningen? 

42. Har ni för avsikt att avgifta foder med främmande ämnen (enligt förordning (EG) nr 767/2009? 

43. Torkar ni ert foder med så kallad direkttorkningsteknik? 

22. av fodertillsatser 

23. av förblandningar 

24. av foderråvaror 

24a. animaliska råvaror till livsmedelsproducerande djur 

24b. animaliska råvaror till icke livsmedelsproducerande djur 

24c. vegetabiliska råvaror 

24d. övriga foderråvaror 

ANLÄGGNINGAR FÖR IMPORT 

25. av foderblandningar till livsmedelsproducerande djur 

26. av foderblandningar till sällskapsdjur 

26a. obearbetade foderblandningar innehållande animaliska biprodukter till sällskapsdjur 

26b. bearbetade foderblandningar innehållande animaliska biprodukter till sällskapsdjur 

26c. foderblandningar innehållande framställda produkter till sällskapsdjur 

26d. vegetabiliska foderblandningar till sällskapsdjur 

27. av foderblandningar till andra djurslag än livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur (pälsdjur, etc.) 

28. av fodertillsatser 

29. av förblandningar 

30. av foderråvaror 

30a. animaliska foderråvaror till livsmedelsproducerande djur 

30b. animaliska foderråvaror till icke livsmedelsproducerande djur 

30c. vegetabiliska foderråvaror 

30d. övriga foderråvaror 

ÖVRIGT 

31. Anläggning för mellanhantering av animaliska biprodukter enligt förordning (EG) nr 1069/2009 (t.ex. biprodukter 
från slakterier, matavfall till pälsdjur, etc.) 

32. Anläggning för lagring av animaliska biprodukter och framställda produkter enligt förordning (EG) nr 1069/2009 
(t.ex. lagring på rena lagringsanläggningar dvs. inte på anläggningar för tillverkning av foder, zoobutiker som säljer färskt 
sällskapsdjursfoder, etc.) 

33. Legotillverkare av foder 

34. Foderleverantörer som inte hanterar foder fysiskt (kan aldrig vara den enda verksamhetstypen: Kryssa också i minst 
en annan verksamhetstyp). 

35. Foderleverantörer som utför ompaketering av foder 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 



          

   

             

    

   

   

          
     

            

   

         

       

    

44. Bearbetning av vegetabiliska råoljor, utom de som omfattas av förordning (EG) nr 852/2004 Ja Nej 

45. Oleokemisk tillverkning av fettsyror Ja Nej 

46. Tillverkning av biodiesel Ja Nej 

47. Blandning av fett Ja Nej 

2 Fyll i punkten D. Framställda produkter och bifogade handlingar 
3 Bifoga ritningar över anläggningen 

D.  För  anläggning  som  hanterar  animaliska  biprodukter  eller  produkter  som  är  framställda  av  
animaliska  biprodukter 

D1. Kategori av animaliska biprodukter alternativt kategori som de framställda produkterna härrör från: 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

D2. Bifogade handlingar (gäller endast för anläggning där godkännande krävs) 

Jag bifogar beskrivning över anläggningen med tillhörande verksamhet 

Jag bifogar ritningar över anläggningen 

E.  Övriga  upplysningar 

F.  Försäkran  och  underskrift 

Härmed försäkras att de lämnade uppgifterna överenstämmer med de verkliga förhållandena 

Datum Underskrift av behörig firmatecknare 

Namnförtydligande 

Jordbruksverket  behandlar  de  personuppgifter  som  du  lämnar  i  anmälan  om  foderanläggning  som  ett  led  i  vår  myndighetsutövning  för  
ändamålen  kontroll,  statistik,  information  och  för  uppföljning,  utvärdering  och  analys.  Uppgifterna  behandlas  elektroniskt.  
Jordbruksverket  lämnar  även  uppgifterna  till  andra  myndigheter  och  till  EU:s  institutioner  för  motsvarande  ändamål  i  enlighet  med  vad  
som  följer  av  EU-lagstiftning,  lag  eller  förordning.  Jordbruksverket  kommer  att  lagra  uppgifterna  i  enlighet  med  vad  som  gäller  för  
myndigheters  arkivhantering.  Kontakta  Jordbruksverket  om  du  vill  ha  tillgång  till  de  personuppgifter  som  vi  behandlar  om  dig. 
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