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BILAGA/ANNEX

Svar från de behöriga myndigheterna i Sverige till rekommendationerna i rapporten ref. DG (SANCO)/2012-6483-MR av en revision som
utförs 4-13 september 2012 i syfte att utvärdera åtgärder på plats för att identifiera risker och hantering av risker längs foderkedjan
Response of the Competent Authorities of Sweden to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2012-6483-MR of an audit carried out
from 04 to 13 September 2012 in order to evaluate measures in place for the identification of hazards and management of risks along the feed
chain
Nr/N°.

Rekommendation/Recommendation

Åtgärder föreslagna av den behöriga myndigheten
Action Proposed by the Competent Authority

1

För att förbättra samarbetet, särskilt när det gäller utbyte av
information mellan behöriga myndigheterna efter identifiering av
bristande efterlevnad som krävs enligt artikel 4 i förordning (EG)
nr 882/2004.

Länsstyrelserna, som är behöriga myndigheter för den offentlig
foderkontroll i primärproduktionen, har för avsikt att inrätta en
samordningsgrupp för att hantera operativa frågor avseende
foder/livsmedel, djurskydd och veterinära frågor. I samordningsgruppen
avses att alla de 21 länsstyrelserna ingår.

To improve the co-operation arrangements required by Article 4 of
Regulation (EC) No 882/2004, in particular as regards exchange
of information between competent authorities following
identification of non-compliance.

Jordbruksverket för avsikt att använda den här gruppen för att förbättra
samarbetet mellan de behöriga myndigheterna. Avsikt är att
Jordbruksverket och länsstyrelserna tillsammans ska arbeta fram de
förfaranden som krävs för utbyte av information mellan behöriga
myndigheter i de fall där överträdelser har angivits.
The County Administrative Boards, which is the competent authority for
official control of feed in primary production, intends to establish a
coordinating group to handle operational issues in feed/food, animal
welfare and the veterinary field. The group includes all the 21 County
Administrative Boards.
The Board of Agriculture intends to use this group to improve cooperation
between the competent authorities. Our intention is that the Board of
Agriculture and the County Administrative Boards together shall work out
the procedures necessary for the exchange of information between
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competent authorities, in cases where non-compliance has been stated.

2

För att säkerställa att den offentliga kontrollen alltid granskar
tillförlitligheten av foderföretagarens egenkontroll, tidigare
överträdelser och de risker som är kopplad till anläggningens
verksamhet, i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr
882/2004.
To ensure that official controls always take account of the
reliability of feed operators' own-checks, the history of
compliance and the risks linked to activities and operations, as
required by Article 3 of Regulation (EC) No 882/2004.

Kontroll och analys av foderföretagarens verksamhet och egenkontroll
ingår i vägledningen för foderinspektörerna och eventuella avvikelser är
skäl till extra offentlig kontroll och/eller en förändring i risk-eller
erfarenhet klassificering (se även svar på nr 5).
En allmän utbildning hölls i december 2012, där vikten av dessa
frågeställningar betonades. Vid samordnarens dokumentationskontroller
och övervakande kontroller (se nr 4) kommer stor vikt att läggas på
kontroll av HACCP och företagens egenkontroller.
En utbildning/träning i HACCP och kontroll av företagens egenkontroller
kommer att organiseras under våren 2013.
Control and analyses of the operators´ activities and own-checks are part
of the guideline for the control inspectors and any differentiation or
deviation are ground for extended extra official control or/and a change in
the risk- or experience classification (see also answer to N 5).
A general training was held in December 2012, where the importance of
this was stressed. At the coordinator's documentary checks and supervised
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controls (see N 4) great emphasis will be put to the control of HACCP
and the companies ' own checks.
An education/training in HACCP and control of the companies’ own
checks will be organized in spring 2013.

3

För att säkerställa att den officiella kontrollen vid provtagning på
ett bättre sätt tar hänsyn till de riskkriterier som föreskrivs i artikel
3 i förordning (EG) nr 882/2004, särskilt när det gäller dioxiner
och eventuell förekomst av rester av koccidiostatika i foder till
djur där produkten inte är avsedd att användas.

Jordbruksverket har inlett en undersökning om användningen av olika
torkningstekniker av foderföretagen i Sverige. Undersökningen och
utvärdering av data kommer att fortsätta under 2013.
Kontrollen av rester av koccidiostatika i foder till djur där produkten inte
är avsedd är redan idag en del av kontrollsystemet och kontroll och
provtagning bygger på risk, dvs. kontroll av efterföljande satser.
Kontrollen kan intensifieras om det påvisas att det är ett problem.

To ensure that official sampling better takes account of the risk
criteria laid down by Article 3 of Regulation (EC) No 882/2004, Om rester av koccidiostatika återfinns i foder för till djur där produkten
notably as regards dioxins and the possible presence of residues of inte är avsedd att användas kommer verket att
coccidiostats in feed for non-target species.
- kontrollera att tillverkaren vidtar åtgärder för att förhindra att
överträdelsen upprepas.
- Genomföra extra offentliga kontroller för att säkerställa att
åtgärder vidtagits samt
- korrigera erfarenhetsklassificeringen.
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Som en förberedelse för det kommande årets kontroll är en utvärdering av
tidigare kontrollresultat en informationskälla dvs. kontrollen bygger på ett
system för risk-och erfarenhetsklassificering samt tidigare kontrollresultat
vilket kan resultera i en mer riktad kontroll (anläggning, foderslag,
djurkategori, etc.).
The Swedish Board of Agriculture has started an investigation concerning
used drying techniques by feed business operators in Sweden. The
investigation and evaluation of data will continue in 2013.
The control of residues of coccidiostats in feed for non-target animals are
already part of the control system and the control and sampling built on
the risk i.e. control of following batches but can be intensified if any
observations indicate a problem.
If residues of coccidiostats are found in feed for non-target species the
Board foresee that
- the establishment take action to prevent repeated occurrence,
- extra official control are conducted to verify the situation and that
- the experience classification is affected.
In preparation for the coming control year evaluation of earlier control
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results are one source of information i.e. the bas for the control are built on
the risk- and experience classification system and earlier control result my
influence a more source specific control (establishment, feed type, animal
category, etc.).

4

För att ytterligare utveckla de dokumenterade rutiner som krävs Att verifiera effektiviteten i den offentliga kontrollen är en central del av
enligt artikel 8 (3) (a) i förordning (EG) nr 882/2004 för att täcka den årliga kontrollcykeln med regelbundna dokumenterade
alla relevanta aspekter av effektiviteten i den offentliga kontrollen. återkopplingar avseende utförd kontroll i relation till den planerade
kontrollen, viktiga avvikelser och annan information som kan påverka den
To further develop the documented procedures required by Article framtiden kontrollen.
8(3)(a) of Regulation (EC) No 882/2004 in order to cover all
relevant aspects of the verification of effectiveness of official
controls.

Ett utförligare system för att kontrollera foderkontrollens effektivitet
kommer att utarbetas på Kontrollenheten, där tre olika element ska ingå:
-

dokumentationskontroll, där samordnaren ska utföra
dokumentationskontroll av utförd kontroll vid olika
företag/inspektör.

-

sambesök, där kontroll sker med samordnare och en eller flera
inspektörer och diskussioner kan hållas får att nå samsyn

-

övervakade kontroller av inspektörerna, där samordnaren utföra en
kontroll av inspektören vid kontroll hos foderleverantör.
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Rutiner för hur detta ska utföras och dokumenteras ska vara klart i mitten
av mars 2013.
The verification of the effectiveness of the official control are a central
part of the yearly control-planning cycle with regular documented
feedback concerning performed control in relation to planned control,
main discrepancies and other information that my influence the future
control.
A more comprehensive system for controlling the feed control's
effectiveness should be developed at the control unit, in which three
different elements should be included;
- Verification of documentation, where the coordinator shall carry out
documentary checks on conducted control at various
companies/Inspector.
- Co-control, where the control takes place with the coordinator and
one or more inspectors and discussions can be held to reach
consensus.
- Supervised checks by inspectors, in which the coordinator performs a
check of the Inspector during inspection of feed supplier.
Procedures for how this should be conducted and documented should be
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in place by the middle of March 2013.

5

För att säkerställa att den förteckning som föreskrivs i artikel 19 i Enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 183/2005 skall myndigheten
förordning (EG) nr 183/2005 återspeglar den verksamhet för
registrera verksamheten i enlighet med artikel 9, dvs. verksamhetsstegen i
vilken anläggningarna har registrerats eller godkänts
produktionen
- bearbetning,
- lagring,
To ensure that lists laid down by Article 19 of Regulation (EC) No
- transport eller
183/2005 reflect the activities for which establishments have been
- distribution av foder.
registered or approved
I förordningen förutses ingen skyldighet för företagare att underrätta
myndigheterna om verksamheter som inte är foderrelaterade eller ger
myndigheter någon rätt att registrera verksamheter som inte är
foderrelaterade.
Detta innebär inte att de dessa verksamheter inte är en viktig faktor att
beakta vid riskklassificeringen av anläggningarna, men det är en del av
den offentliga kontrollen, dvs. all verksamhet som på något sätt kan
påverka på foderproduktionen ska beaktas och vid behov påverkar riskoch/eller erfarenhetsklassificeringen av anläggningen.
Vägledningen för foderkontrollen uppdateras inför 2013 angående
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riskerna vid samtidig hantering av foder och tekniska produkter.
Det publika registret speglar de verksamheter som nämns i artikel 9, se
https://etjanst.sjv.se/platsp/search/searchFanny.
Risk-och erfarenhetsklassificeringen kommer att granskas i nästa
förändring av foderföreskriften.
According to Article 19 of Regulation (EC) No 183/2005 the authority
shall register the activities according to Article 9 i.e. activity of the stage
of production
- processing,
- storage,
- transport or
- distribution of feed.
The regulation foresee no obligation for the business operators to notify
the authorities any non-feed activities or the authorities any right to
register non-feed activities.
This doesn´t mean that the non-feed activities not are an important factors
for the risk classification of the establishments but it´s part of the official
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control i.e. any activity that in any way may influence on the feed
production shall be considered in the control an my affect the risk- and/or
experience-classification of the establishment.
The control guide for 2013 is updated concerning the risk of simultaneous
handling of technical products.
The public register in the Boards web-page reflect the activities
mentioned in Article 9, see
https://etjanst.sjv.se/platsp/search/searchFanny.
The risk- and experience classification will be examined in the next
change of the boards feed regulation.

6

För att säkerställa att den offentliga kontrollen verifierar att
foderföretagare endast använder foder från registrerade eller
godkända anläggningar enligt artikel 5 i förordning (EG) nr
183/2005.
To ensure that official controls verify that feed operators only
source feed from registered or approved establishments as
required by Article 5 of Regulation (EC) No 183/2005.

Kontrollenheten ska utarbeta tydligare interna instruktioner för
inspektörerna avseende kontrollen av foderföretagarens leverantörer.
En allmän utbildning hölls i december 2012, där vikten av detta
betonades. Detta kommer att granskas vid de dokumentationskontroller
och övervakande kontroller som samordnaren skall utföra (se punkt 4).
The control unit prepares clearer internal instructions to the inspectors for
verification of the feed companies ' suppliers.
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A general training was held in December 2012, where the importance of
this was stressed. This will be examined at the documentation control and
the supervised controls that the coordinator is to perform (see point 4).

7

För att säkerställa att foderanläggningar endast släpper ut foder på Kontrollenheten ska utarbeta tydligare interna instruktioner för
marknaden eller använder foderråvaror som är märkta som sådana inspektörerna för att kontrollera att foderföretagarna endast släpper ut
i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 767/2009.
foder på markanden eller använder foderråvaror som är märkta i enlighet
med foder märkningsförordningen.
To ensure that feed establishments only place on the market or use Detta kommer att granskas vid de dokumentationskontroller och
feed materials that are labeled as such as required by Article 15 of övervakande kontroller som samordnaren skall utföra (se punkt 4).
Regulation (EC) No 767/2009.
The control unit prepares clearer internal instructions to the inspectors for
verification that feed establishments only place on the market or use feed
materials that are labeled according to the feed labeling and marketing
regulation.
This will be examined at the documentation control and supervised
controls that the coordinator is to perform (see N 4).

8

För att säkerställa, i förekommande fall, att foderföretagare
Kontrollenheten ska utarbeta tydligare interna instruktioner för
uppfyller kraven i artikel 5.2 i förordning 183/2005 och i bilaga II inspektörerna för att kontrollera åtgärder avseende korskontamination och
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9
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till den förordningen, särskilt när det gäller de åtgärder som
vidtagits för att minimera korskontamination och förmågan att
producera en homogen blandning av foder.

homogenitet.

To ensure, where relevant, that feed operators comply with the
requirements of Article 5(2) of Regulation 183/2005 and of Annex
II to the said Regulation, in particular as regards the measures in
place to minimise cross contamination and the ability to produce
an homogeneous mixture of feed.

The control unit prepares clearer internal instructions to the inspectors for
verification of measures on cross contamination and homogeneity.

För att säkerställa att vid offentlig kontroll verifiera att
foderföretagare uppfyller kraven i artikel 5.2 i förordning
183/2005 och i bilaga II till den förordningen, särskilt när det
gäller åtgärder för att säkerställa spårbarhet.

En allmän utbildning hölls i december 2012, där vikten av detta
betonades. I instruktioner till inspektörer kommer också klargöras att
spårbarhetövningar bör utföras på ett antal företag per år. Antalet företag
har inte fastställts ännu. Utbildning i spårbarhet övningar och kontroll av
homogenitet kommer att hållas före utgången av juni 2013.

Utbildning och övning i spårbarhet och kontroll av homogenitet kommer
att hållas före utgången av juni 2013.

Training on traceability exercises and control of homogeneity will be held
before the end of June 2013.

To ensure that official controls verify that feed operators comply
with the requirements of Article 5(2) of Regulation 183/2005 and A general training was held in December 2012, where the importance of
of Annex II to the said Regulation, in particular as regards
this was stressed. In instructions to inspectors it will also be clarified that t
measures to ensure traceability.
traceability exercises should be performed at a number of companies per
year. The number of companies is not established yet. Training on
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traceability exercises and control of homogeneity will be held before the
end of June 2013.

10

För att säkerställa att foderföretagare utvecklar, genomför och
upprätthåller det förfarande som föreskrivs i artiklarna 6 och 7 i
förordning (EG) nr 183/2005, särskilt när det gäller
riskidentifiering och riskhantering.

En allmän utbildning hölls i december 2012, där vikten av detta betonades
och utbildning/träning i HACCP och kontroll av företagens
egenkontroller kommer att organiseras under våren 2013.

Vid samordnarens dokumentkontroller och övervakande kontroller
kommer det att läggas stor vikt på kontroll av HACCP och företagens
To ensure that feed operators develop, implement and maintain in egenkontroller.
accordance with HACCP-based principles, the procedures
foreseen by Articles 6 and 7 of Regulation (EC) No 183/2005, in
particular as regards hazards identification and management of
A general training was held in December 2012, where the importance of
risks.
this was stressed and education/training in HACCP and control of the
companies’ own checks will be organized in spring 2013.
At the coordinator's documentary checks and supervised controls great
emphasis will be put to the control of HACCP and the companies ' own
checks.
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