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utfärdad den 27 november 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:213) om foder
dels att 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande
lydelse.
2 a § Hela djurkroppar från avlivade friska smådjur och frisk vilt levande
fisk får användas som foder till
1. kräldjur, ugglor och storkar i fångenskap, och
2. groddjur och dagrovfåglar i djurparker.
Delar från nödslaktade djur som efter uppslaktningen veterinärbesiktigats
och godkänts, delar från slaktade djur som inte är sjukligt förändrade eller
visar några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur
och som kommer från slaktkroppar som är tjänliga som livsmedel samt vilt
levande fisk och biprodukter från fisk från livsmedelsanläggningar som tillverkar fiskprodukter får användas som foder till
1. kräldjur, pälsdjur, rovfåglar, jakthundar och draghundar,
2. djur i djurparker,
3. fluglarver avsedda för fiskagn, och
4. vilda djur som inte är avsedda att användas som livsmedel.
Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet besluta att foder som avses i
första stycket får användas till mårddjur som hålls i djurparker för rehabilitering eller utsättning.
3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller annan överlåtelse, användning eller hantering i övrigt av foder
eller ett visst parti av ett foder.
Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan hantering som
omfattas av de EG-förordningar som avses i 2 a § lagen (1985:295) om
foder.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)
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