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Yttrande över remiss från Jordbruksverket avseende
ändring av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd
om foder
Sammanfattning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) konstaterar att de föreslagna ändringarna i
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om foder (SJVFS 2021:YY) i allt
väsentligt utgör en anpassning av skrivningen så att den passar en kommande EUförordning. Då skrivningen i den nu gällande föreskriften redan är anpassad till de
EU-direktiv som den kommande EU-förordningen ersätter, har mycket litet i sak
förändrats. Texten har blivit klarare och lättare att förstå och på vissa ställen har
lättnader i regelverket införts.

Generella synpunkter
SLU:s bedömning är att de föreslagna ändringarna i föreskrifterna inte går utöver
de skyldigheter som anges i EU-förordningen och instämmer därför i
Jordbruksverkets konsekvensutredning 5.4.16-11187/2021. Beträffande den
särskilda konsekvensanalysen anser sig SLU inte ha möjlighet att uttrycka någon
uppfattning.

Specifika synpunkter
Skrivningen om salmonella är förtydligad och bra. Att sammanställning av MLVA
mönster begränsas till Salm. Thyphimurium och Enteritidis är ok och kan
motiveras av att dessa två serotyper klassats som särskilt allvarliga på både
människor och djur.
I Kapitel 1, §3 Definitioner saknas begreppet ”mellanprodukter”. Begreppet
”mellanprodukter” används i Kapitel 2, §8 och man hänvisar till förordningen EU
2019/4. I den förordningen nämns ”mellanprodukter” 79 gånger men inte heller där
definieras vad ”mellanprodukter” är.
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SLU välkomnar att man i allmänna råd hänvisar till nationella branschriktlinjer (ex.
Samrådsgruppen för nötfoder) och när det gäller sådana beträffande märkning av
fodrets har Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU uppdaterat
innehållet i den länk som föreskriften hänvisar till. Länken i fotnot 49 kan ersättas
med den mer direkta länken: http://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodringvard/Verktyg/samradsgruppen-notfoder/
I Allmänna råd till kapitel 5, §2 finns följande text:

Beräkning av näringsinnehåll för frivillig deklaration i foder till
livsmedelsproducerande djur inklusive häst får göras i enlighet med de
anvisningar som fastställs av Samrådsgruppen för nötfoder om det gäller foder
till idisslare49.
Den som vill få ett nytt eller ändrat näringsinnehåll för frivillig deklaration
fastställt, lämnar in ett underlag för värderingen till SLU50.
För att förtydliga föreslås att texten ändras enligt följande:
Första meningen:

Beräkning av näringsinnehåll för frivillig deklaration i foder till
livsmedelsproducerande djur inklusive häst får göras, för idisslare i enlighet
med de anvisningar som fastställs av Samrådsgruppen för nötfoder om det
gäller foder till idisslare49.
Andra meningen:

Den som vill få ett nytt eller ändrat näringsinnehåll för frivillig deklaration
fastställt, kan lämna lämnar in ett underlag för värderingen till SLU50.
I Appendix 2, ”kapitel B. Riktvärden mögeltoxiner” hänvisas till rådets direktiv
2002/32/EG för riktvärden för aflatoxin. Men inget riktvärde anges. Se https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aca28b8c-bf9d-444f-b470268f71df28fb.0011.02/DOC_1&format=PDF
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Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av prodekan Margareta
Emanuelson efter föredragning av koordinator Linda Ferngren. Innehållet har
utarbetats av forskningsledare Rolf Spörndly vid institutionen för husdjurens
utfodring och vård efter granskning och samråd med professor emeritus Martin
Wierup vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap samt
universitetslektor Mikaela Lindberg vid institutionen för husdjurens utfodring och
vård

Margareta Emanuelson

Linda Ferngren
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