H20 - Foderlovgivning for hjemmeblandere - Oversigt
Brug ”smarte skemaer”, der dokumenterer, at du lever op til
lovgivningen. Samtidig får du overblik og systematik i
hverdagen som basis for en høj og stabil produktion hos
grisene.
1. GMP gælder for alle bedrifter
• Brug ”smarte skemaer” til modtagekontrol (H21), silokontrol
(H8), rengøringsplan (H12) og forbrug af VetZink (H23).
• Se H21 – GMP på bedriften.
2. HACCP gælder kun de bedrifter, der anvender
tilsætningsstoffer i ren form eller forblandinger
• Kræver registrering på landbrugsindberetning.dk under ”foder
og fødevarer”.
• Se H22 – HACCP på bedriften.
3. Korrekt brug af VetZink til fravænnede grise
• VetZink er det eneste godkendte foderlægemiddel
indeholdende zinkoxid til fravænnede grise.
• Se H23 - Vejledning ved brug af VetZink i tørfoderblander.
4. Brug af antibiotika i tør- eller vådfoder
• Foder med indhold af lægemidler må ikke håndteres i
foderblander, siloer og transportudstyr.
• Se H24 – Brug af antibiotika i tørfoder.
• Se H25 – Brug af antibiotika i vådfoder.

Antibiotika må ikke anvendes i
foderblandere, da der er risiko
for overslæb og sammenblanding med andet foder.

5. Grænseværdier for uønskede stoffer i foder
• Regler og anbefalinger vedr. udvalgte næringsstoffer,
uønskede stoffer og toksiner findes på Svineproduktion.dk
6. Afvigelser (tolerancer) på næringsstofindhold
• Se lovkrav til maksimale afvigelser på næringsindhold i foder,
tilskudsfoder og mineralske foderblandinger.
• Se: Svineproduktion.dk, søg Foderlovgivning.
7. Brug af fiskemel og blodprodukter (KO-krav 2.17)
• Skal registreres på landbrugsindberetning.dk under ”foder og
fødevarer” - se skærmbillede højre spalte ->
• Gem udskrift som dokumentation for, at registrering er
foretaget.
8. Blander du foder for andre?
• Så skal du registreres som foderstofvirksomhed.
• Omfanget af egenkontrol, mærkning m.m. er mindre end for
store foderfirmaer.
• Kontakt din foderrådgiver eller Fødevarestyrelsen for mere
info.

Brug af fiskemel, blodprodukter i
ren form og/eller enkelte
valletyper på bedriften kræver
registrering på
landbrugsindberetning.dk

KO står for
krydsoverensstemmelse. Se mere
på H21 og lbst.dk
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