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Villkor för utfodring med ej värmebehandlad spannmål  

Besiktning av anläggning för utfodring  

Utrustning för torkning, malning, krossning, transport och lagring av ej värmebehandlad spannmål 

skall besiktigas av veterinär. Sådan besiktning skall ske minst en gång per år. Djurägare/ansvarig 

djurskötare skall i god tid innan besiktningen anmäla detta till besiktigande veterinär. Vid 

inbesiktningen bör anläggningen vara tom. Anläggningen skall vara anmäld till Jordbruksverket. 

God allmän hygien skall iakttas i den anläggning där spannmål hanteras. Vid besiktning av sådan 

anläggning skall speciell vikt läggas vid att den allmänna ordningen och hygienen är av god standard.  

I det fall delar av denna hantering sker vid annan gård eller foderanläggning skall djurägare/ansvarig 

djurskötare kontrollera att den gården eller foderanläggningen är godkänd att sälja ej värmebehandlad 

spannmål till fjäderfäbesättning enligt dessa plan- och riktlinjer. Veterinären skall vid besiktning 

kontrollera detta godkännande.  

Provtagning 

Salmonellaprover skall tas årligen av veterinär. Det skall tas 5 st svabbprover på olika strategiska 

punkter i anläggningen. Proverna poolas till ett prov och skall analyseras på svenskt ackrediterat 

laboratorium. 

Odling och skörd av egen odlad spannmål  

Gödsling får ske före sådd. Efter sådd får organisk gödsel användas senast 60 dagar före beräknad 

skörd.  

Transport av egen odlad spannmål  

Transport av spannmål skall ske i väl rengjorda vagnar. Spannmålen skall transporteras och hanteras 

så att fåglar och smågnagare inte kan förorena den. Vid behov måste vagnar täckas med väl rengjort 

kapell eller presenning. Transport skall ske i omedelbar anslutning till skörd. Efter skörd får 

spannmålen inte vara lagrad i öppen silo, på platta eller annan typ av planlagring.  

Gårdsplan  

Transportvägarna närmast spannmålsanläggningen måste ha god bärighet. Markområdet inom 2 m 

från spannmålsanläggningen skall hållas fri från föremål och vegetation. Alternativt kan kortklippt 

gräs i frizonens yttre 1,5 m accepteras. 

Torkanläggning  

Innan den spannmål som skall användas för utfodring av fjäderfä tas in i anläggningen samt efter det 

att torkningen är avslutad skall anläggningen noggrant rengöras mekaniskt med hjälp av dammsugare.  

Mottagningsgrop för spannmål skall vara täckt då den inte används. Innan lossning av spannmål sker 

skall gropen vara mekaniskt rengjord och torr. Om fordon måste passera över gropen skall hjul 

rengöras mekaniskt innan överfart.  

Elevatorgrop och elevatorbotten skall rengöras mekaniskt och vara torra innan spannmål lossas i 

gropen.  
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Horisontella transportörer skall vara mekaniskt rengjorda samt försedda med lock.  

Alla fickor och silos för lagring av det aktuella spannmålspartiet skall vara mekaniskt rengjorda innan 

spannmålen lastas in.  

Om rensmaskin används skall denna rengöras innan spannmålen rensas.  

Silo och fickor skall vara täta samt fågel- och gnagarsäkrade. De skall vara lätt rengörbara och utan 

springor. Anläggningen skall ha lock. Luckor och rörgenomgångar skall vara täta.  

Tillufts- och avluftningsrör med kanaler skall vara försedda med nät och konstruerade så att fåglar och 

smågnagare inte kan förorena spannmålen. Ytor runt avluftningsrör (från tork, rensverk, fickor eller 

dylikt) skall hållas kontinuerligt rena.  

Transport till hus skall i första hand ske i slutet system. Där så inte är möjligt får transporten endast 

ske i väl rengjorda och täckta vagnar och får inte ske i vagnar som används för transport eller 

spridning av organisk gödsel.  

För fläktar, skruvar eller dylikt som används för transport av spannmål till uppfödningshus gäller i 

tillämpliga delar samma hygieniska regler som ovan.  

Anläggning för utfodring med ej värmebehandlad spannmål skall inspekteras minst två gånger per år 

av sådan skadedjursbekämpare som anges i punkt 11: Övriga bestämmelser om hygien mm. 

Anläggningen skall vara så tät att tillträdet för småfåglar försvåras. Riklig förekomst av fågelträck får 

inte förekomma.  

Utrustning för malning eller krossning av spannmål  

Utrustning för malning eller krossning av spannmål skall vara konstruerad som ett slutet system eller 

stå i ett utrymme som är fågel- och gnagarsäkrat. Utrustningen skall rengöras minst en gång per år. 

Om utrustningen inte ingår i ett slutet system skall uppsamling av spannmål ske till fodervagn eller 

transportsystem. Öppen fodervagn eller öppet transport-system skall rengöras mekaniskt dagligen. 

Spannmål som hamnar på golvet skall kasseras.  

Förvaringssilo  
Silo för förvaring av hel spannmål vid hus skall uppfylla de krav som i punkt 7: foder och 

foderhantering ställs på silo för förvaring av värmebehandlat foder.  

Vågutrustning  

Våg eller annan blandningsutrustning skall uppfylla de krav som ställs på silo för värmebehandlad 

spannmål och vara placerad på sådant sätt att risken för kondensbildning minimeras. 

Blandningsutrustning utanför själva djurutrymmet skall vara inbyggd. Kontroll avseende kondens- och 

kakbildning på insidan av utrustningen skall ske kontinuerligt. Våg- och blandningsapparatur skall 

rengöras efter varje utslaktning.  

Inköp av spannmål  

Spannmål får köpas in från anläggning som uppfyller kraven ovan. Undantag kan göras för anläggning 

som endast förmedlar svensk spannmål och inte hanterar andra foderråvaror. Eventuella undantag 

beviljas av Svenska Äggs veterinär efter samråd med SVA. 


