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ANMÄLAN FODERANLÄGGNING (D192)
– primärproduktion

D. Verksamhet på anläggningen (kryssa i en eller flera verksamheter)
Grisproduktion 

Avel/smågris

Nöt 

Mjölkproduktion

A. Anmälan

Nyanmälan Ändring Nedläggning

Slaktgris
Integrerad
produktion

Nötproduktion

Namn

B. Foderföretagare (innehavare eller ansvarig för foderanläggningen)
Person- / organisationsnummer

Kontaktperson (om annan än foderföretagaren)

Adress

Postnr Postort

Telefonnummer (även riktnummer)

C. Foderanläggning (om du har flera anläggningar, fyll i en blankett per anläggning)
Telefonnummer (även riktnummer)

Produktionsplatsnummer (om sådant finns) Fastighetsbeteckning

Foderanläggningens namn

SE :

Innan du fyller i anmälan, läs 
anvisningarna på sidan 3–4.

Adress

Postnr Postort

Mobiltelefonnummer

Kontaktperson

Kommun

Får och get

Får- och getproduktion

Fjäderfä inklusive struts

Äggproduktion Köttproduktion

Häst

Hästhållning

Ren och vilt

Rennäring Vilthägn

Övriga djurslag

Biodling Vattenbruk 
(t. ex. fiskodling)

Animalieproduktion övrig

Växtodling

Foderproduktion (växtodling och/eller bete)

datum (år, månad, dag)

20
datum (år, månad, dag)

20
datum (år, månad, dag)

20

Vid övertagande (fyll i föregående foderföretagares namn)
Person- / organisationsnummerFöregående foderföretagares namn

Djurregisterenheten 

Skickas till:

Jordbruksverket
826 84 Söderhamn

E-postadress



E. Uppgifter om anläggningen som kan resultera i särskild registrering eller godkännande

E1. Användning av mjölkprodukter
Ska du använda mjölk eller mjölkprodukter från mejeri som inte värmebehandlats
eller som endast genomgått en enkel pastörisering?

E2. Gödningsmedel
Håller du produktionsdjur och använder andra organiska gödningsmedel eller 
jordförbättringsmedel än naturgödsel?

E3. Läkemedel

Ska du själv blanda in läkemedel i foder på din anläggning?

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

E4. Koccidiostatika
Ska du själv blanda in koccidiostatika eller histomonostatika i foder 
på din anläggning? Ja Nej

E5. Fiskmjöl, blodprodukter m.m.
Ska du själv blanda in fiskmjöl, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat eller blodprodukter i foder på 
din anläggning? Ja Nej

E6. Tillväxtfrämjande medel

Ska du själv blanda in tillväxtfrämjande medel  i foder på din anläggning? Ja Nej

E7. Icke värmebehandlad spannmål

Ska du sälja icke värmebehandlad spannmål för utfodring av fjäderfä? Ja Nej

F. Försäkran och underskrift

• Härmed försäkras att de lämnade uppgifterna överensstämmer med de verkliga förhållandena och förklaras att villkoren
   i förordning (EG) nr 183/2005 är uppfyllda

Datum Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, 
statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra 
myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller 
föreskrifter. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta 
kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Mer information om hur vi behandlar dina 
personuppgifter och dina rättigheter finns på vår webbplats www.jordbruksverket.se/personuppgifter.



Anvisningar till blankett D192

När ska jag göra en anmälan om registrering?
Vid uppstarten av foderanläggningsregistret ska samtliga befintliga foderanläggningar anmälas. Fyll i en blankett 
per anläggning. 

Du ska göra en anmälan om du tar i bruk en ny anläggning, ändrar en anläggning så att tidigare registrerade 
uppgifter inte längre är korrekta samt när du lägger ned verksamheten på en anläggning. Anmälan ska göras senast 
15 dagar innan du tar en anläggning i bruk ändrar eller lägger ned verksamheten på anläggningen. 

A. Anmälan
Kryssa i om anmälan gäller en nyanmälan av en anläggning, en ändring eller om den avser en anläggning som ska 
läggas ned samt ange datum.

B. Foderföretagare
Den fysiska eller juridiska person som ansvarar för att kraven i foderhygienförordningen uppfylls i foderföretaget. 
Du är foderföretagare om du hanterar foder som ett led i produktionen av livsmedel, dvs. alla som framställer, 
bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder till livsmedelsproducerande djur är foderföretagare. 
Om du övertar foderanläggningen från någon annan anger du här även föregående foderföretagarens namn och 
person- eller organisationsnummer.

C. Foderanläggning
Ange ett namn på din anläggning och fyll i besöksadressen till anläggningen. Om du har flera anläggningar 
använder du en blankett per anläggning. Om du håller nötkreatur, grisar, får eller getter på platsen för anläggningen 
anger du ditt produktionsplatsnummer (SE-nummer).

D. Verksamhet på anläggningen
Kryssa för den eller de verksamheter inom primärproduktionen som du bedriver på den anläggning som anmälan 
avser.

E. Uppgift om anläggningen som kan resultera i särskild registrering eller godkännande 
Alla anläggningar som hanterar foder till livsmedelsproducerande djur ska registreras, men vissa behöver även ett 
godkännande eller en särskild registrering. Uppgifterna nedan krävs för att Jordbruksverket ska kunna ta ställning 
till om särskild registrering och godkännande av anläggningen krävs. Särskild registrering innebär att en notering 
görs särskilt för just denna verksamhet i skillnad mot en allmän registrering. Observera att du måste svara antingen 
Ja eller Nej. Lämna inte någon fråga obesvarad.

E1. Användning av mjölkprodukter
Här anger du om du kommer att använda mjölk eller mjölkprodukter från mejeri som inte har värmebehandlats 
eller som endast genomgått en enkel pastörisering. Godkännande krävs. 



E2. Gödningsmedel
Här gäller frågan om du har för avsikt att använda andra organiska gödningsmedel* eller jordförbättringsmedel* än 
naturgödsel och håller produktionsdjur. I så fall krävs en särskild registrering. Har du enbart växtodling gäller inte 
denna registrering dig.
* Med organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel avses här naturgödsel och sådana gödnings- och 
jordförbättringsmedel som har animaliska beståndsdelar som t.ex. rötrest ("bigödsel), kompost, kött- och benmjöl 
eller fiskmjöl.

E3. Läkemedel
Läkemedel får endast blandas in foder om följande två villkor uppfylls: 1. Läkemedlet är förskrivet av veterinär 
dvs. det ska finnas ett veterinärrecept. 2.  Anläggningen har ett godkännande från Jordbruksverket för att blanda 
läkemedel i foder. Med inblandning avses inblandning med hjälp av blandarutrustning.

E4. Koccidiostatika
Koccidiostatika får bara blandas in i foder om anläggningen har ett godkännande från Jordbruksverket för att 
blanda koccidiostatika eller histomonostatika i foder. Koccidiostatika är ämnen avsedda att döda eller hindra 
tillväxt av protozoer som är encelliga organismer. Koccidier, som är en parasit, förekommer hos alla fjäderfä, även 
hobbyhöns och orsakar en tarminfektion. Man ger kycklingar koccidiostatika för att förebygga denna infektion. 
Histomonostatika har samma effekt men används till kalkon. Godkännande krävs.

E5. Fiskmjöl, blodprodukter m.m.
Här anger du om du kommer att blanda in fiskmjöl, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat eller blodprodukter i foder på 
din anläggning. Med blandning avses inblandning med hjälp av blandarutrustning. Godkännande krävs. 

E6. Tillväxtbefrämjande medel
Tillväxtbefrämjande medel går under zootekniska tillsatser. Dessa är tillsatser som används för att inverka positivt 
på friska djurs prestanda. Endast en tillsats är godkänd idag, FormiTM LHS, som används till gris. Godkännande 
krävs för inblandning.

E7. Icke värmebehandlad spannmål
Foder till fjäderfä måste värmebehandlas. Begreppet värmebehandlat innebär att allt foder uppnår minimum 75C 
innan passering till kylaren. Uppgiften gäller tillverkning för försäljning dvs. inte tillverkning av foderblandning 
till djur i egen besättning. För att få sälja icke värmebehandlad spannmål till fjäderfä krävs en särskild registrering.

F. Underskrift
Kom ihåg att skriva under med behörig firmatecknare. Genom att underteckna blanketten försäkrar du också att 
villkoren i foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 är uppfyllda på anläggningen.
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