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Sammanställning av mejeribranschens beslutade
policy och värderingar med koppling till
mjölkgårdens produktion
Beslutade policy – gård
1. Aflatoxin och myrsyrabehandlad spannmål(sammanslagen 1 oktober

2014)

Foderråvaror som innehåller mer än 10 µg aflatoxin B1/kg får inte användas i
fodermedel till mjölkkor. Avgiftning eller utspädning av foderpartier är inte
tillåtet. Inblandning av riskråvaror i en foderblandning ska begränsas så att
koncentrationen i den färdiga foderblandningen inte överstiger 1 µg/kg. 10.
Myrsyra eller myrsyra i blandning med andra organiska syror får inte användas
vid syrakonservering av fuktig spannmål.
2. Animaliska fodermedel till nötkreatur (26 oktober 2009)

Foderråvaror som har animalt ursprung får ej användas i fodermedel till
nötkreatur. Med fodermedel av animalt ursprung avses såväl kött-, blod- och
benmjöl samt fettråvaror som processats från slakteriprodukter samt alla slag av
animaliska foderråvaror med marint ursprung (fiskmjöl, marint fett samt
ensilageprodukter som innehåller marina produkter).
3. Avel med djur med kända genetiska defekter (Omformulerad 4 juni

2015, 26 oktober 2009, 8 maj 2014)

Avelsarbetet ska syfta till att:
• Undvika direkt lidande för djuren,
• minimera frekvensen djur som drabbas av ärftliga defekter och
• undvika negativa effekter på mjölkråvaran.
4. Hormonell brunstsynkronisering (1 oktober 2014)

Hormonell brunstsynkronisering för seminering får ej användas på mjölkande
kor. Användning av hormoner för brunstsynkronisering får ej ersätta daglig tillsyn
av djuren.
5. Kalvexport (26 oktober 2009)

Kalven är en naturlig och integrerad del av mjölkproduktionen. Export/utförsel av
kalvar till oetiska uppfödningsformer är oacceptabelt.
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6. Läkemedel (20 april 2016)

En god djurhälsa ska uppnås genom förebyggande djurhälsovård. Läkemedel ska
endast användas efter av veterinär fastställd diagnos eller i besättningar som har
villkorad läkemedelsanvändning enligt instruktion från veterinär.
Läkemedelsanvändningen ska vara restriktiv och kontrollerad samt följa de
riktlinjer som har tagits fram i samarbete mellan de nordiska
mejeriorganisationerna.
7. Restprodukter (14 juni 2012)

Restprodukter, som har sitt ursprung i foder- eller livsmedelskedjan, får spridas
på mjölkgårdar förutsatt att de är säkra utifrån både smittskyddsperspektiv och
med avseende på främmande ämnen. Samma regler gäller vid odling av bete, vall,
annat grovfoder eller rotfrukter för utfodring till nötkreatur för mjölkproduktion
på andra gårdar än mjölkgården.
•
•
•
•

Restprodukter ska hygieniseras enligt Jordbruksverkets rekommendationer.
Rötrest från biogasanläggning (biogödsel) ska vara certifierad enligt SPCR120
med undantag från gårdsbiogasanläggningar, där dock endast restprodukter i
listan över godkända substrat inom SPCR 120 får användas.
En karenstid om ett år från spridning till skörd gäller vid användning av icke
godkänd restprodukt.
För spridning av aska ska gränsvärden för tillförsel av ämnen till åkermark
följas. Aska får inte spridas på vall, bete, annat grovfoder och rotfrukter. Vid
spridning av aska gäller ett års karenstid mellan spridning av aska och skörd
av ovan nämnda grödor.

8. Slam (Mjölkgård def 4 juni 2015, 15 juni 2011)

Avloppsslam* ska inte spridas på mjölkgårdar. Avloppsslam ska inte heller spridas
på mark där det odlas bete, vall, annat grovfoder eller rotfrukter för utfodring till
nötkreatur för mjölkproduktion. För fält som tidigare gödslats med avloppsslam
ska en väntetid gälla om minst tre år från spridningstillfället till skörd. I första
hand gäller slamförbud även för övriga inköpta inhemska foderråvaror. Alternativt
krävs att slammet kommer från REVAQ-certifierad anläggning.
Med mjölkgård avses den gård och de marker som mjölkleverantören brukar.
* Inkluderar även avloppsslam från REVAQ-certifierad anläggning.
9. Smittskydd (Justerad 4 juni 2015, 26 oktober 2009 konfirmerad)

Samtliga mjölkbesättningar ska följa reglerna i Svenska Djurbönders
Smittskyddskontroll - SDS. Detta gäller bl.a. vid import* av sperma, ägg och
embryon. På grund av den höga smittrisken får levande djur inte importeras* till
mjölkbesättningar. Eventuella inköp av svenska han- eller hondjur av köttrastyp
ska endast ske från besättningar som inte haft någon import* av levande djur de
senaste 10 åren (* även införsel från annat EU-land).
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