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BEARBETAT ANIMALISKT PROTEIN SOM FRAMSTÄLLTS AV SVIN OCH FJÄDERFÄ 
TILLÅTS I FODER FÖR FISKAR OCH ANDRA VATTENBRUKSDJUR  
 
 
 
Europeiska kommissionen har publicerat förordning (EU) nr 56/2013 om ändring av bilagorna I och 
IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (den s.k. TSE-förordningen) om 
fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av 
transmissibel spongiform encefalopati. Förordningen tillåter bearbetat animaliskt protein som härrör 
från andra djur än idisslare och foder som innehåller animaliskt protein för utfodring av 
vattenbruksdjur, såsom odlade fiskar. Förordningen ställer krav på bearbetat animaliskt protein och 
på foder som innehåller bearbetat animaliskt protein som är avsedda för utfodring av 
vattenbruksdjur samt på produktion, lagring, transport, förpackning, märkning och användning av 
foderblandningarna i fråga. Förordningen förutsätter att operatörer som framställer vissa 
foderblandningar för vattenbruksdjur ska vara godkända/registrerade. Förordningen utfärdades 
16.1.2013 och ska tillämpas från och med 1.6.2013. Utfodring av vattenbruksdjur med fiskmjöl är 
tillåtet sedan tidigare.  
 
Användning vid utfodringen 
 
I praktiken avses med bearbetat animaliskt protein från andra djur än idisslare sådant material som 
härrör från svin och fjäderfä, och foder som innehåller detta får ges åt vattenbruksdjur. Foder som 
innehåller bearbetat animaliskt protein enligt ovan ska bearbetas, lagras, distribueras och 
transporteras skilt från foder för andra livsmedelsproducerande djur. Användning av bearbetat 
animaliskt protein från svin/fjäderfä och kompletteringsfoder för framställning av foderblandningar 
som innehåller detta förutsätter att man har sänt in en anmälning för registrering eller godkännande 
till Evira (nästa stycke sid. 2; hemmablandare). Användning av helfoder som innehåller bearbetat 
animaliskt protein som härrör från svin/fjäderfä för utfodring av vattenbruksdjur kräver ingen 
anmälan till Evira. Det är redan från tidigare tillåtet att utfodra vattenbruksdjur med fiskmjöl och 
ändringen av förordningen gäller inte användning av fiskmjöl för vattenbruksdjur. 
 
Produktion och godkännande och registrering av operatörerna 
 
Bearbetat animaliskt protein som härrör från svin och fjäderfä ska framställas i en sådan 
anläggning där man inte bearbetar biprodukter från idisslare. Ett undantag kan göras från detta 
villkor om den behöriga myndigheten genom en inspektion har konstaterat att de åtgärder som 
vidtagits för att förhindra korskontaminering är effektiva och myndigheten godkänner 
verksamheten. Till minimikraven hör att biprodukter och framställt animaliskt protein från idisslare 
och svin/fjäderfä ska hållas fysiskt åtskilda under framställning, lagring, transport och förpackning. 
Dessutom krävs regelbunden provtagning och analys av proverna för att kontrollera att 
korskontaminering inte förekommer.  
 
Foderblandningar som innehåller bearbetat animaliskt protein som härrör från svin och fjäderfä får 
framställas i anläggningar som har godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten och 
som är avsedda enbart för framställning av foder för vattenbruksdjur. Detta oavsett kan den 
behöriga myndigheten efter att ha utfört en inspektion på plats godkänna framställning av 
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foderblandningar för vattenbruksdjur i anläggningar där foderblandningar framställs även för andra 
livsmedelsproducerande djur. Godkännande förutsätter att 

– foderblandningar avsedda för idisslare hålls fysiskt åtskilda i alla skeden från foder 
för andra djurslag, 
– foderblandningar för vattenbruksdjur hålls åtskilda i alla skeden från foder för andra 
djurslag, 
– uppgifter om inköp och användning av bearbetat animaliskt protein och försäljning 
av foderblandningar som innehåller sådant protein hålls tillgängliga för den behöriga 
myndigheten i minst fem år samt 
– regelbunden provtagning och analys har ordnats för att kontrollera att produkterna 
inte innehåller några otillåtna beståndsdelar av animaliskt ursprung. 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkänner anläggningen utgående från ansökan på blankett E 
och inspekterar anläggningen innan beslut fattas om godkännande. 
 
För hemmablandare (t.ex. fiskodlingsanläggningar), som framställer helfoder av foderblandningar 
(kompletteringsfoder) som innehåller bearbetat animaliskt protein av svin/fjäderfä krävs inget 
särskilt tillstånd om de uppfyller följande villkor:   
 – de är registrerade av den behöriga myndigheten, 
 – de håller endast vattenbruksdjur 
 – helfodret används endast på den egna anläggningen och 

– kompletteringsfodret som använts vid framställningen innehåller mindre än 50 % 
protein totalt.  

Evira registrerar operatörer som använder kompletteringsfoder som innehåller bearbetat animaliskt 
protein från svin/fjäderfä i egna foderblandningar utgående från ansökan på blankett I.  
 
Märkningar 
 
Handelsdokument eller hälsointyg, beroende på vad som är tillämpligt, som åtföljer sändningar av 
bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare, med undantag av fiskmjöl, och 
alla förpackningar ska vara tydligt märkta med texten: ”Bearbetat animaliskt protein som härrör från 
andra djur än idisslare – får inte användas för framställning av foder för produktionsdjur utom 
vattenbruksdjur och pälsdjur”. 
 
Handelsdokument eller hälsointyg, beroende på vad som är tillämpligt, som åtföljer sändningar av 
foderblandningar för vattenbruksdjur som innehåller bearbetat animaliskt protein som härrör från 
andra djur än idisslare, med undantag av fiskmjöl, och alla förpackningar ska vara tydligt märkta 
med texten: ”Innehåller bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare – får 
inte användas som foder för produktionsdjur utom vattenbruksdjur och pälsdjur ” 
 
Lagstiftning 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 56/2013 om ändring av bilagorna I och IV till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för 
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A021%3A0003%3A0016%3ASV%3APDF 
 
 
Ytterligare information 
 
http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/verksamhet+inom+fodersektorn/ 
 
rehu.asiakaskysely@evira.fi 


