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Dokumentasjon og risikovurdering ved kjøp av importert grovfôr 
Fyll ut for hvert parti importert fôr du kjøper og vurder risiko opp mot anbefalingene i veilederen. 
Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom husdyrnæringen, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet 

 Ja Nei 
Før du kjøper importert grovfôr 
Har du sjekket opp muligheter for kjøp av norsk fôr i nærmiljøet (høy, halm, 
rundballer) inkludert rådgivning om forslag til fôrplan med alternative ressurser?   

  

Har du registrert deg som kjøper av halm gjennom Felleskjøpets 
halmformidlingstjeneste el.l.? 

  

Har du fulgt rådet om ikke å bruke importert grovfôr (inkludert halm) til svin?    
Ved kjøp av importert grovfôr 
Navn på importør/forhandler: 
Dato for inngått avtale: 
Mengde og type importert fôr kjøpt: 
Opprinnelsessted og -land: 
 Ja Nei 
Sjekkpunkter for å sikre deg at importør/du følger regelverket   
Er importør registrert hos Mattilsynet?   
Er fôret fritt for genmodifisert materiale?    
Er fôret fritt for floghavre?   
Har forhandler rutiner for sporing og dokumentasjon av produksjonsforhold?   
Dersom fôret kommer fra 3.-land, er det grensekontrollert av Mattilsynet?   
Dersom fôret kommer fra 3.-land, foreligger CVED/helsesertifikat?   
Anbefalinger ved kjøp av importert fôr   
Har forhandler rutiner for reklamasjon og tilbakekalling av produkter?   
Er fôret produsert på et areal der det ikke er brukt husdyrgjødsel siste to år?   
Er fôret produsert i Sverige, Finland eller på Island?   
Er fôret produsert i andre EU/EØS-land?   
Har du unngått fôr produsert i områder der afrikansk svinepest forekommer 
(Estland, Litauen, Latvia, Tsjekkia, Polen, Romania, Ungarn og Sardinia)? 

  

Er fôret importert fra 3.-land (land utenfor EU/EØS)?   
Har du unngått fôr fra områder/stater hvor det er påvist CWD/skrantesjuke?   
Har du unngått fôr fra Arizona (restriksjon pga. planteskadegjører)?   
Hvilken totalvurdering ligger til grunn for at importør vurderer fôret som trygt? 

På gården - etter at grovfôret er levert 
Dato for levering av grovfôr: 
Dato (fra-til) for utfôring: 
Hvilken dyregruppe har fått fôret: 
 Ja Nei 
Har du kontrollert alt fôret?   
Har du undersøkt at fôret ikke er forurenset med jord, mugg eller annet materiale?   
Har du lagret fôret 8 uker på gården før du tar det i bruk?   
Har du unngått å gi fôret til dyr under 6 måneder?   
Har du rutiner for å sjekke hver enkelt ball med grovfôr før utfôring   
Svin: ved bruk av importert grovfôr mot anbefalingene, er det lagret i 90 dager?   

 


