
ANMÄLAN FÖR REGISTRERING – 
PRIMÄRPRODUKTION, FODER 
- enligt Art.9 Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari
2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Insänds till 
Länsstyrelsen i ditt län 

1. Anmälan för registrering av foderanläggning i primärproduktionen

☐ Anmälan ☐ Ändring ☐ Avregistrering

2. Uppgifter om foderföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen
Foderföretagarens namn: 

Organisations-/personnummer: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: E-post:

Företagets/Gårdens namn: 

Anläggningens/produktionsplatsens adress: 

Anläggningens/produktionsplatsens postadress: 

Fastighetsbeteckning: 

Produktionsplatsnummer (i förekommande fall): Kundnummer Jordbrukarstöd (i förekommande fall): 

Telefon anläggningen: E-post anläggningen:

Kommun: Län: 

3. Varaktighet
Anläggningen som anmälan avser gäller en verksamhet som redan pågår:  
☐tillfälligt/tidsbegränsat   ☐kontinuerligt/tillsvidare 

Om verksamheten redan pågår, ange här hur länge verksamheten pågått: 

Anläggningen som anmälan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas: 
☐tillfälligt/tidsbegränsat   ☐kontinuerligt/tillsvidare

Om verksamheten är tillfällig/tidsbegränsad, ange här under vilken period verksamheten kommer att 
bedrivas:  



ANMÄLAN FÖR REGISTRERING – 
PRIMÄRPRODUKTION, FODER 
- enligt Art.9 Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari
2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Insänds till 
Länsstyrelsen i ditt län 

4. Huvudsaklig produktionsinriktning (ange den primära verksamheten, kryssa endast för ett
alternativ)

Växtodling 

☐ Baljväxter
☐ Oljeväxter
☐ Spannmål för foderändamål
☐ Grovfoder/bete

Hållande av köttdjur 

☐ Fjäderfä och struts
☐ Får och get
☐ Hägnat vilt
☐ Häst
☐ Nötkreatur
☐ Ren
☐ Gris, smågrisproduktion
☐ Gris, slaktsvin
☐ Gris, annat än slaktsvin och
      smågrisproduktion
☐ Kanin

Mjölkproduktion 

☐ Mjölkproduktion, nöt
☐ Mjölkproduktion, får
☐ Mjölkproduktion, get
☐ Mjölkproduktion, annat produktionsdjur

Övriga produktionsinriktningar 

☐ Odling av fisk och kräftdjur
☐ Honungsproduktion (biodling)
☐ Äggproduktion
☐ Utfodring av frilevande vilt
☐ Insekter
☐ Annat, vad

Produktionsvolym, huvudsaklig verksamhet – 

Växtodling (odlad areal i ha): 

Mjölkproduktion (ton mjölk/år): 

Köttproduktion (antal djur/år): 

Övrigt (beräknad mängd ton/år): 



ANMÄLAN FÖR REGISTRERING – 
PRIMÄRPRODUKTION, FODER 
- enligt Art.9 Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari
2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Insänds till 
Länsstyrelsen i ditt län 

5. Annan produktionsinriktning, utöver den huvudsakliga (kryssa för ett eller flera alternativ)

Växtodling 

☐ Baljväxter
☐ Oljeväxter
☐ Spannmål för foderändamål
☐ Grovfoder/bete

Hållande av köttdjur 

☐ Fjäderfä och struts
☐ Får och get
☐ Hägnat vilt
☐ Häst
☐ Nötkreatur
☐ Ren
☐ Gris, smågrisproduktion
☐ Gris, slaktsvin
☐ Gris, annat än slaktsvin och
      smågrisproduktion
☐ Kanin

Mjölkproduktion 

☐ Mjölkproduktion, nöt
☐ Mjölkproduktion, får
☐ Mjölkproduktion, get
☐ Mjölkproduktion, annat produktionsdjur

Övriga produktionsinriktningar 

☐ Odling av fisk och kräftdjur
☐ Honungsproduktion (biodling)
☐ Äggproduktion
☐ Utfodring av frilevande vilt
☐ Insekter
☐ Annat, vad

Produktionsvolym, annan verksamhet – 

Växtodling (odlad areal i ha): 

Mjölkproduktion (ton mjölk/år): 

Köttproduktion (antal djur/år): 

Övrigt (beräknad mängd ton/år): 



ANMÄLAN FÖR REGISTRERING – 
PRIMÄRPRODUKTION, FODER 
- enligt Art.9 Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari
2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Insänds till 
Länsstyrelsen i ditt län 

6. Kvalitetssäkringssystem – (kryssa för ett eller flera alternativ)

7. Övrigt

8. Underskrift
Ort: Datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Nationella branschriktlinjer 
☐ Grisproduktion
☐ Honung
☐ Lamm- och nötköttsproduktion
☐ Mjölkproduktion
☐ Spannmål, oljeväxter och trindsäd

☐ Rekommendationer fusariumtoxin
☐ Bihusesyn
☐ Miljöhusesyn
☐ Mejeriföretagets kvalitetssäkringssystem (Arla, Norrmejerier, Skånemejerier m fl)
☐ Sigill Biodling
☐ IP Sigill Gris
☐ IP Sigill Kyckling
☐ IP Sigill Mjölk
☐ IP Sigill Nöt
☐ IP Sigill Spannmål & oljeväxter
☐ KRAV-certifiering
☐ Ekologisk produktion (certifiering)
☐ Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, gris
☐ Smittsäkrad besättning Gris, Nivå1
☐ Smittsäkrad besättning Gris, Nivå 2 eller 3
☐ Plan och riktlinjer frivillig salmonellakontroll, mjölk och nöt
☐ Smittsäkrad besättning Nöt, Nivå1
☐ Smittsäkrad besättning Nöt, Nivå 2 eller 3
☐ Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, fågel
☐ Plan och riktlinjer campylobakter, fågel
☐ Svensk fågels omsorgsprogram
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