År
2021

Diarienummer
Diarienummer
saknas

Anläggnings Id
1400601

KONTROLLPROTOKOLL
Offentlig kontroll av foder i primärproduktionen
Uppgifter om anläggningen
Namn och adress

Person-/Organisationsnummer

Östängs gård
Loo Östäng 135
466 92 SOLLEBRUNN

19630630-5548
Produktionsplatsnummer
SE078962

Telefonnummer

Fastighetsbeteckning

0322-10102

Östäng 1:22

Kontaktuppgifter
Namn och adress
Ylva Lundin
Loo Östäng 135
466 92 SOLLEBRUNN
Telefon
0709-453333
Närvarande vid kontrollen
Ylva Lundin (Producent)
Magnus Johansson och Christina Johansson (Länsstyrelsen)
Avisering
Kontrolldatum
Föranmäld
Kommentar

2021-08-26

Kundnr jordbrukarstöd
O18236

Foderföretagare bilaga III
ID

Betesgång

J

30
.

Lämpligt uppehåll följs före djur

tillåts beta efter användning av
kemikalier eller naturgödsel/organiska
gödningsmedel

N

EK EA Kommentar

  

EG 183/2005 Bilaga III stycke 1 samt 2 betesgång
Artikel 31 i förordning 1069/2011 i kombination
med 2 kap. 15 § SJVFS 2006:84

ID

Utfodring-Hygien

31
.

Utfodringsutrustningen rengörs
grundligt och regelbundet för att
förhindra uppkomst av faror

J

N

EK EA Kommentar

   

EG 183/2005 Bilaga III Krav på stall och
utfodringsutrustning första stycket

32
.

Kemikalier som används vid
rengöring och desinfektion används
enligt anvisningarna och lagras
separat från foder och
utfodringsplatser

   

EG 183/2005 Bilaga III Krav på stall och
utfodringsutrustning tredje stycket

33
.

Foder och strö byts ut innan det tillåts 
bli mögligt

  

EG 183/2005 Bilaga III Krav på stall och
utfodringsutrustning fjärde stycket

ID

Spårbarhet inom foderföretaget

34
.

Dokumentation över egenproducerat
foders art och ursprung finns

J

N

EK EA Kommentar

   

Bilaga I del A punkt 8a i förordning (EG) nr
852/2004

Foder 17

Dokumentation över egenproducerat foders art och ursprung finns

ID

Utfodring-Lagring och hygien

35
.

Lagerområden och behållare skall
hållas rena och torra

J

N

EK EA Kommentar

   

EG nr 183/2005 Bilaga III Utfodring punkt 1
Lagring

Foder 22

Lagerområden och behållare skall hållas rena och torra

36
.

Lagerområdena och behållarna
rengörs regelbundet för att undvika
onödig korskontaminering

   

EG nr 183/2005 Bilaga III Utfodring punkt 1
Lagring

Foder 21

Lagerområdena och behållarna rengörs regelbundet för att undvika onödig
korskontaminering

37
.

Vid behov vidtas lämpliga
kontrollåtgärder för att bekämpa
skadedjur

   

EG nr 183/2005 Bilaga III Utfodring punkt 1
Lagring

Foder 23

Vid behov vidtas lämpliga kontrollåtgärder för att bekämpa skadedjur

38
.

Utsäde lagras på rätt sätt och så att det 
är utom räckhåll för djur

  

EG nr 183/2005 2005 Bilaga III Utfodring punkt 1
Lagring

Foder 25

Utsäde lagras på rätt sätt och så att det är utom räckhåll för djur

ID

Utfodring-Hantering

39
.

Foderföretagaren har ett system för
distribuering som garanterar att rätt
foder skickas till rätt djurslag och
djur/djurgrupp

J

N

EK EA Kommentar

   

EG nr 183/2005 Bilaga III Utfodring punkt 2
Distribution

Foder 27

Foderföretagaren har ett system för distribuering som garanterar att rätt foder skickas till
rätt djurslag och djur/djurgrupp

40
.

Foder hanteras på ett sätt som

garanterar att föroreningar inte sprids
vid distribuering och utfodring

  

EG nr 183/2005 Bilaga III Utfodring punkt 2
Distribution

Foder 28

Foder hanteras på ett sätt som garanterar att föroreningar inte sprids vid distribuering och
utfodring

41
.

Foder som innehåller läkemedel
hanteras separat från foder som inte
innehåller läkemedel

   

EG nr 183/2005 Bilaga III Utfodring punkt 2
Distribution

Foder 30

Foder som innehåller läkemedel hanteras separat från foder som innehåller läkemedel

42
.

Transportfordon och
utfodringsutrustning rengörs
regelbundet, särskilt om det används
för att leverera och distribuera foder
som innehåller läkemedel

   

EG nr 183/2005 Bilaga III Utfodring punkt 1
Lagring samt punkt 2 Distribution

Foder 31

Transportfordon och utfodringsutrustning rengörs regelbundet, särskilt om det används
för att leverera och distribuera foder som innehåller läkemedel

ID

Vatten

43
.

Vatten som är avsett som dricksvatten 
eller för vattenbruk är av lämplig
kvalitet för de djur som föds upp. Om
det finns anledning att befara att djur
eller djurprodukter kontamineras av
vattnet vidtas åtgärder för att bedöma
och minimera riskerna.
Vattenutrustning ska utformas, byggas
och placeras så att kontaminering av
foder och vatten minimeras.
Vattensystemen rengörs och
underhålls regelbundet, när det är
möjligt.

J

N

EK EA Kommentar

  

EG nr 183/2005 i kombination med bilaga III
Stycket Foder och vatten

ID

Personal

J

44
.

Personer som ansvarar för utfodring 
och hantering av djur har den
förmåga, kunskap och kompetens som
krävs

N

EK EA Kommentar

  

EG 183/2005 Bilaga III Stycket Personal

ID

TSE

J

45
.

Om icke-idisslande produktionsdjur

utfodras med animaliskt protein är de
tillåtna till aktuellt djurslag

N

EK EA Kommentar

  

Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 999/2001 i kapitel
III Artikel 7.2 i förordning (EG) nr 999/2001 i
kapitel III Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 999/2001
i kapitel III i kombination med bilaga IV kap II,
Bilaga IV kapitel I Utvidgning av det förbud som
föreskrivs i artikel 7.1, Bilaga IV kapitel II-IV
Undantag från de förbud som föreskrivs i artikel 7.1
och 7.2 och särskilda villkor för tillämpningen av
sådana undantag.

Foder 32

Om icke-idisslande produktionsdjur utfodras med animaliskt protein är de tillåtna till
aktuellt djurslag

46
.

Vid användning av animaliska råvaror 
finns handelsdokument från
leverantören

  

Bilaga IV i förordning (EG) nr 999/2001 kapitel IV
avsnitt A punkt b, avsnitt B, avsnitt C punkt d,
avsnitt D punkt e, avsnitt E punkt e

47
.

Foderföretagaren utfodrar inte
idisslare med protein från däggdjur,
med undantag för bland annat mjölk
och mjölkprodukter till kalvar

   

Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 999/2001 i kapitel
III Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 999/2001 i
kapitel III i kombination med bilaga IV kap II,
Bilaga IV kapitel I: Utvidgning av det förbud som
föreskrivs i artikel 7.1, Bilaga IV kapitel II-IV:
Undantag från de förbud som föreskrivs i artikel 7.1
och 7.2 och särskilda villkor för tillämpningen av
sådana undantag.

Foder 34

Foderföretagaren utfodrar inte idisslare med protein från däggdjur, med undantag för
bland annat mjölk och mjölkprodukter till kalvar

ID

Övrigt

48
.

Fodertillsatser används på ett korrekt
sätt

J

N

EK EA Kommentar

   

Bilaga I del A punkt 4j i förordning (EG) nr
852/2004 Artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1831/2003

Foder 19

Fodertillsatser används på ett korrekt sätt

49
.

Foder som ges till fjäderfä är
värmebehandlat med undantag för
egenproducerade råvaror, spannmål,
mineralfoder, kalk, snäckskal samt
äggskal från samma epidemiologiska
enhet

   

4 kap. 11-12 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd om foder

50
.

Övriga regelkrav som inte finns med i 
checklistan

  

ID

Vid inblandning av läkemedel i
foder på gård (godkännande krävs
av JV)

N

J

EK EA Kommentar

51
.

Lämpliga hjälpmedel finns för att

säkerställa rätt läkemedel och halt
blandas in samt att inblandningen av
läkemedel i foderblandningen är
homogent fördelat och att inga
oönskade interaktioner med andra
tillsatser eller fodret sker.
Foderblandaren töms och rengörs efter
blandningen

  

3 kap. 6 §, punkterna 1-4 Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om
foder

52
.

Läkemedel som är avsedda att ingå i 
foderblandningar förvaras i ett låst
utrymme. Läkemedel och foder som
innehåller läkemedel är tydligt märkta
och lätta att identifiera för att undvika
sammanblandning med foder som inte
innehåller läkemedel.

  

3 kap. 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2018:33) om foder

53
.

Loggbok finns över inblandat
läkemedel där typ av läkemedel,
leverantör, förskrivande veterinär,
datum när det införskaffades samt
kvantiteter av tillverkad, lagerhållen,
använd mängd samt eventuellt
destruerad eller returnerad mängd
foderblandning framgår

   

3 kap. 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2018:33) om foder

54
.

Den dagliga dosen av läkemedel ges i 
en fodermängd som minst motsvarar
halva dagsgivan
3 kap. 9 § Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2018:33) om foder

  

Foderföretagare bilaga I
ID

Registrering och godkännande för
verksamhet

J

1
.

Foderföretagarens foderanläggning/ar 
är registrerade och godkända om det
krävs.

N

EK EA Kommentar

  

EG 183/2005 Art 9, 10 och 11

ID

Rengöring och hygienisk produktion

J

2
.

Lokaler, utrustning, behållare,

transportlådor och fordon som
används för produktion, beredning,
förpackning, lagring och transport av
foder hålls rena och, när det är
nödvändigt, desinficeras på lämpligt
sätt efter rengöringen. Samt när det är
nödvändigt säkerställs hygieniska
produktions-, transport- och
lagringsförhållanden för foder.

N

EK EA Kommentar

  

EG 183/2005 Bilaga I A, punkt 4a samt 4b

3
.

Rent vatten används vid bevattning
och rengöring

   

EG 183/2005 Bilaga I A, punkt 4c

4
.

Förhindras, så långt det är möjligt, att 
djur och skadedjur orsakar
kontaminering

  

EG 183/2005 Bilaga I A, punkt 4d

5
.

Lagras och hanteras avfall och farliga 
ämnen, kemikalier och andra
produkter separat så förorening av
foder förhindras

  

EG 183/2005 Bilaga I A, punkt 4e

Foder 8

Lagras och hanteras avfall och farliga ämnen, kemikalier och andra produkter separat så
förorening av foder förhindras

6
.

Tas hänsyn till resultaten av alla
relevanta analyser som utförts på
prover från primärprodukter eller
andra prover av betydelse för
fodersäkerhet

   

EG 183/2005 Bilaga I A, punkt 4g

Foder 10

Tas hänsyn till resultaten av alla relevanta analyser som utförts på prover från
primärprodukter eller andra prover av betydelse för fodersäkerhet

ID

Journaler

J

N

EK EA Kommentar

7
.

Foderföretagaren för journal över all
användning av växtskydds- och
bekämpningsmedel

   

EG 183/2005 Bilaga I A, Avsnitt II punkt 2a

Foder 12

Foderföretagaren för journal över all användning av växtskydds- och bekämpningsmedel

8
.

Foderföretagaren för journal över

användningen av genetiskt modifierat
utsäde

  

EG 183/2005 Bilaga I A, punkt 2b

Foder 14

Foderföretagaren för journal över användningen av genetiskt modifierat utsäde

9
.

Foderföretagaren för journal över all
förekomst av skadedjur eller
sjukdomar som kan påverka
säkerheten hos primärprodukter

   

EG 183/2005 bilaga IA punkt 2c

10
.

Foderföretagaren för journal över
resultat av analyser som utförts på
prover från primärprodukter eller
andra prover som har betydelse för
fodersäkerheten

   

EG 183/2005 bilaga I A, punkt 2d

ID

Spårbarhet-Levererat och mottaget
foder

J

11
.

Allt foder, dvs. foderråvaror,

kompletteringsfoder, helfoder,
tillsatser, som används kommer från
anläggningar som är registrerade eller
godkända

N

EK EA Kommentar

  

Artikel 5.6 i foderhygienförordningen

Foder 2

Allt foder, dvs. foderråvaror, kompletteringsfoder, helfoder, tillsatser, som används
kommer från anläggningar som är registrerade eller godkända

12
.

Foder som släpps eller sannolikt

kommer att släppas ut på marknaden
inom gemenskapen, märkts eller följs
foder av dokumentation för att
underlätta fodrets spårbarhet

  

Artikel 18.4 i förordning (EG) nr 178/2002
Artiklarna 14-17 i förordning (EG) nr 767/2009

Foder 7

Foder som släpps eller sannolikt kommer att släppas ut på marknaden inom gemenskapen,
märkts eller följs foder av dokumentation för att underlätta fodrets spårbarhet

13
.

Foderföretagaren för journal över
införskaffat foder (inkl. råvaror,
tillsatser och förblandningar som ska
ingå i foder) varifrån det kommer
samt vilken mängd

   

EG 183/2005 Bilaga I A, punkt 2e Art 18.2 i
förordning (EG) nr 178/2002

Foder 4

Foderföretagaren för journal över införskaffat foder (inkl. råvaror, tillsatser och
förblandningar som ska ingå i foder) varifrån det kommer samt vilken mängd

14
.

Foderföretagaren för journal över
foder som lämnar företaget vart det
sålts och i vilken mängd

   

EG 183/2005 Bilaga I A, punkt 2e Art 18.3 i
förordning (EG) nr 178/2002

Foder 6

Foderföretagaren för journal över foder som lämnar företaget vart det sålts och i vilken
mängd

ID

Övrigt-Torkning

15
.

Om företaget torkar foderråvara med 
någon form av direkttorkningsteknik
används bränsle som är säkra ur foder
och livsmedelshänsyn

J

N

EK EA Kommentar

  

Artikel 15.1 i förordning (EG) nr 178/2002

ID

Övrigt-Införsel av foder och råvaror
från annat land

J

16
.

Om foderblandningar eller råvaror

förs in från annat EU-land eller
importeras från land utanför EU, tas
de salmonella och aflatoxinprover
som krävs enligt nationell lagstiftning

N

EK EA Kommentar

  

4 kap. 21-22 §§ och 23-24 §§ Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om
foder

ID

Övrigt-Ekologisk produktion

J

17
.

Om ekologiskt foder saluförs är fodret 
certifierat ekologiskt

N

EK EA Kommentar

  

19-25 §§ lag (2013:363) om kontroll av ekologisk
produktion 11 § förordning (2013:1059) om kontroll
av ekologisk produktion Artikel 28 punkt 1 rådets
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007
om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter och om upphävande av
förordning (EEG) nr 2092/91

ID

Övrigt-Förbjudna råvaror

J

N

EK EA Kommentar

18
.

Foderföretagaren använder inte

förbjudna råvaror som till exempel
träck, urin, avloppsvatten, kemiskt
behandlade hudar och trä, betat
utsäde, förpackningar eller matavfall.

  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
767/2009 Kapitel 1: i kombination med Bilaga III
Förordning (EG) nr 1069/2009 Förordning (EU) nr
142/2011

ID

Övrigt

J

19
.

Övrig lagstiftning, se tex övergripande 
lagstiftning i vägledningen.

  

ID

Foderföretag som ska följa bilaga II

N

20
.

Foderföretagaren har upprättat en
skriftlig kvalitetskontrollplan

J

N

EK EA Kommentar

EK EA Kommentar

   

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/2005 i
kombination med bilaga II avsnitt Kvalitetskontroll
punkt 3

21
.

Vågar och mätutrustning som används 
vid tillverkningen av foder är lämpliga
för de vikt- och volymmängder som
ska mätas och deras exakthet mäts och
testas regelbundet

  

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/2005 i
kombination med bilaga II Bilaga II avsnitt Lokaler
och utrustning punkt 3.a

22
.

Blandare som används vid

tillverkningen av foder är lämpliga för
de vikt- och volymmängder som
blandas och klarar av att tillverka
lämpliga homogena blandningar och
homogena utspädningar.
Foderföretagarna kan visa att
blandarna är effektiva när det gäller
homogenitet

  

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/2005 i
kombination med bilaga II Bilaga II avsnitt Lokaler
och utrustning punkt 3.b

23
.

Vid behov vidtas åtgärder av teknisk 
eller organisatorisk art för att undvika
eller minska korskontaminering och
felaktigheter
Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/2005 i
kombination med bilaga II Bilaga II avsnitt
Produktion punkt 3

  

24
.

Tillräckliga och anpassade resurser
finns tillgängliga för att utföra
kontroller under tillverkningen

   

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/2005 i
kombination med bilaga II avsnittet Produktion
punkt 3

25
.

Dokumentation finns över
tillverkningsprocessen och
kontrollerna under tillverkningen

   

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/2005 i
kombination med bilaga II avsnitt Journaler punkt 2a
Allmänna råd: Allmänt råd till 5 kap. 1 § Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
foder

26
.

Om det är lämpligt har en
kvalitetsansvarig person utsetts att
ansvara för kvalitetskontrollen

   

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/2005 i
kombination med bilaga II avsnitt Kvalitetskontroll
punkt 1

27
.

Förekomsten av förbjudet foder,
främmande ämnen och andra
kontaminanter när det gäller
människors eller djurs hälsa
övervakas, och lämpliga
kontrollstrategier tillämpas för att
minska risken

   

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/2005 i
kombination med bilaga II avsnitt Kvalitetskontroll
punkt 1

28
.

Övriga bilaga II krav som inte är med 
i checklistan. Foderföretag som ska
följa bilaga II ska uppfylla tillämpliga
delar av bilaga II enligt art 5 punkt 2
hygienförordningen. Foderföretagare
omfattas av bilaga II när det gäller
annan verksamhet än de som anges i
punkt 1 artikel 5 i hygienförordningen

  

