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För mer information – www.vfk.se

Föreningen Veterinär Foderråvaru-

kontroll, VFK, är en sammanslutning 

av foderråvaruproducenter med högt 

ställda krav på levererade foderpro-

dukter. Huvuddelen av medlemmarna 

utgörs av livsmedelsföretag som även 

tillverkar foderråvaror.

VFK arbetar förebyggande och på 

frivillig bas för att stärka kvaliteten på 

medlemsföretagens foderprodukter. 

VFK:s fodersäkerhetsarbete är grundat 

på Sveriges och EU:s lagstiftning samt 

försiktighets- och HACCP-principerna.

Dessa omfattande lagar och principer 

har tolkats av VFK i samråd med 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 

SVA, och omformats till 16 punkter

som beskriver VFK:s normer för 

fodersäkerhet. Foder- eller foderrå-

varuproducerande företag som 

uppfyller dessa krav certifieras av 

SVA.

Företag som är certifierade enligt ISO 

22000 kan tilläggscertifieras av SVA 

enligt VFK:s normer för fodersäkerhet.
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För mer information – www.vfk.se

SVA är ett veterinärmedicinskt kunskapscenter som verkar för friska djur, ett 

bra foder samt en god miljö och en uthållig livsmedelsproduktion. Som expert-

myndighet deltar SVA i olika forskningsprojekt initierade av EU samt bidrar 

med kunskap vid ny lagstiftning etc.

För mer information om SVA:s tjänster

Magnus Thelander,

Magnus.thelander@sva.se

Tel: 018-67 40 23

Hemsida: www.sva.se

• Erfarenhetsutbyte och kontaktnät med 

andra VFK medlemmar. 

• Gemensamma branschriktlinjer

framtagna tillsammans med myndigheter 

för att underlätta uppfyllandet av 

hygienkraven i gällande lagar och 

förordningar.

• VFK utbildningar i fodersäkerhet, 

riskanalys, HACCP och arbetet med att 

förebygga och bekämpa Salmonella, för att 

alltid ligga i framkanten. 

• Konsultation och expertrådgivning från 

SVA i frågor som rör företagets 

fodersäkerhet. 

• Akut rådgivning från SVA vid misstanke 

om foderrelaterade djurhälsostörningar 

samt eventuell salmonellautredning.
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Företag som producerar foder eller foder-

råvaror erbjuds att ansöka om medlemskap i 

föreningen. 

Anmälan om inträde ska vara ställd till 

styrelsen och kommer att föreläggas på 

nästkommande föreningsstämma för beslut.

Per Johan Herland, 

sekreterare i VFK:s styrelse

Tel: 0708-982946

E-post: perjohan.herland@aak.com

Alla företag finns listade på VFKs hemsida www.vfk.se där även VFKs Standard för Fodersäkerhet finns att läsa

I dagsläget har VFK 15 företag som medlemmar vilka 

representerar ca 40 anläggningar spridda över Sverige.
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