ATT TÄNKA PÅ VID FODERIMPORT
PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Du måste vara registrerad primärproducent/foderföretagare för att föra in foder från utlandet och fodret
måste komma från en EU-registrerad foderanläggning. Ska du distribuera foder till andra än dig själv måste
du dessutom vara registrerad foderleverantör. Även transport av foder omfattas av regelverk och kräver
registrerade transportörer. På Jordbruksverket hemsida finns information om risker och åtgärder samt
praktiska hänvisningar till vilka regelverk och registreringar som gäller.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/inforselochhandel/inforselavgrovfoderpagrundav
radandefoderbrist.4.5f138ddb164588491ddc2769.html

SMITTRISKER
Import av foder kan utgöra en risk för smittspridning av afrikansk svinpest och
andra sjukdomar. Denna smittrisk bedöms som låg UNDER FÖRUTSÄTTNING att
fodret håller hög kvalité och är lagrat/torkat under en tillräckligt lång tid.
Välj bort foder som är producerade i områden med känd förekomst av
afrikansk svinpest. Balar av sämre kvalité från dessa områden kan utgöra en
smittrisk
Köp eller fodra inte med balar som är trasiga eller dåligt plastade, eller
där mögel eller jord förekommer i fodret. Sådant indikerar på brister i
hantering och lagring, tex att fodret inte ensilerats eller torkats tillräckligt väl
vilket i sin tur ger ökad risk för att smittor ska kunna överleva i fodret.
Använd inte grovfoder eller halm utan att det lagrats minst två
månader efter att det skördats. Om man importerar foder från länder
utanför EU är sådan lagringstid ett krav. Dessutom krävs då veterinär
gränskontroll av fodret.
Anmäl förekomst av djurdelar som inte kan uteslutas vara rester från
vildsvin till Jordbruksverket. Anmälan ska göras till enheten för CITES,
foder och djurprodukter.

SPRIDNING AV OÖNSKADE VÄXTARTER
Risken för att fodermaterial kan föra med sig ogräs är störst för torra material som halm och hö. Ordentlig
kompostering av foderspill, ströbäddar och stallgödsel är viktigt för att minska risken för att ogräsfrön ska
överleva. Var noga med hur du hanterar kasserat foder eller balar. Här finns mer information
http://www.anpdm.com/newsletter/5034308/44425D447843435A4A71

