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Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra 

foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering 
av vegetabiliska oljor 

 
 
 

1. Inledning 
 

FEDIOL:s medlemmar krossar över 35 miljoner ton oljefrön per år och producerar 
11 miljoner ton vegetabiliska oljor. Dessutom bearbetar de 6 miljoner ton 
importerade oljor. FEDIOL:s medlemmar tillverkar också 25 miljoner ton mjöl och 
är en viktig aktör på gemenskapsmarknaden, som är världens största med en 
mjölkonsumtion på 57 miljoner ton (källa: Oilworld). Statistik finns också på 
http://www.fediol.eu/. 

I hela Europa finns omkring 150 produktionsanläggningar för vegetabiliska oljor 
och fetter, som sysselsätter omkring 20 000 människor. 

 
EU:s proteinmjöls- och oljeindustri bearbetar olika typer av oljehaltiga frön, 

bönor, frukter och nötter för framställning av vegetabiliska oljor. Dessa är 
avsedda att konsumeras som livsmedel, men också att användas för utfodring 
och tekniska ändamål, och för framställning av oljefrömjöl som används som 

proteinrikt djurfoder. Krossningsanläggningarna har vanligen integrerade 
raffineringsanläggningar för framställning av fetthaltiga produkter som kan vara 

avsedda för livsmedel, djurfoder eller tekniska användningsområden. Avsnitten b 
och c nedan ger ytterligare detaljer om de foderråvaror som framställs och de 

processer som tillämpas av sektorn. 
 
För att hjälpa företag att leverera säkra produkter har FEDIOL utfört 

riskbedömningar av produktionskedjorna för djurfoder utifrån de foderråvaror 
som bearbetas av branschen (se även avsnitt d). Dessa bedömningar ger företag 

som krossar och raffinerar oljefrön ett verktyg för utvärdering av de egna 
ledningssystemen för fodersäkerhet. De är också ett stöd för företagen i deras 
dialog med kunder, leverantörer och andra intressenter om kontroll av 

produktionskedjan. Riskbedömningarna bidrar därmed till att stärka säkerheten i 
foderkedjan. FEDIOL betonar att företagen fortsätter att ha det huvudsakliga 

ansvaret för att tillhandahålla säkert djurfoder, och att dessa bedömningar inte 
kan ersätta något av detta ansvar. Kontrollåtgärderna som återfinns i 
riskbedömningarna är en ytterligare del i konceptet för grundförutsättningar, 

som framgår i kapitel 5 i medföljande gemenskapsriktlinjer. 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Förteckning över foderråvaror 
 

De huvudsakliga råvarorna som bearbetas av industrin för proteinmjöl och olja inom 
EU är rapsfrön, sojabönor, solrosfrön, oraffinerad palmolja, oraffinerad palmkärnolja 
och oraffinerad kokosolja. 

 
Namn Nummer i 

förteckningen 

över 

foderråvaror 

68/2013 

Nummer i 

online-

registret över 

foderråvaror 

Beskrivning 

Majsgroddsmjöl 1.2.12 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion av 

bearbetade majsgroddar. 

Linfröexpeller 2.8.2 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom pressning av linfrön. 

(Botanisk renhet minst 93 %.) 

Linfrömjöl 2.8.3 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av linfröexpeller. Produkten kan vara skyddad mot 

nedbrytning i våmmen. 

Foder av 

linfröexpeller 

2.8.4 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom pressning av linfrön. 

(Botanisk renhet minst 93 %.) Kan innehålla upp till 1 % använd blekjord 

och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, 

fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber) och rålecitiner från integrerade 

krossnings- och raffineringsanläggningar. 

Foderlinfrömjöl 2.8.5 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av linfröexpeller. Kan innehålla upp till 1 % använd 

blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och 

kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber) och rålecitiner från 

integrerade krossnings- och raffineringsanläggningar. Produkten kan vara 

skyddad mot nedbrytning i våmmen. 

Foderlinfrömjöl 04306-EN Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av linfröexpeller enligt beskrivningen i förteckningen över 

foderråvaror, förordning 68/2013, produktnummer 2.8.5. Kan innehålla upp 

till 2 % soap stock (utom lecitiner) från integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar. 

Rapsfröexpeller 2.14.2 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom pressning av 

rapsfrön. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen. 

Rapsfrömjöl 2.14.3 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av rapsfröexpeller. Produkten kan vara skyddad mot 

nedbrytning i våmmen. 

Extruderade rapsfrön 2.14.4 Produkt som framställs av hel raps genom behandling under fuktiga, varma 

förhållanden och under tryck som ökar stärkelseförklistringen. Produkten kan 

vara skyddad mot nedbrytning i våmmen. 

Proteinkoncentrat av 

rapsfrö 

2.14.5 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom separation av 

proteinfraktion av rapsfröexpeller eller rapsfrön. 

Foderrapsfröexpeller 2.14.6 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom pressning av 

rapsfrön. Kan innehålla upp till 1 % använd blekjord och 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SV:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat 

och cellulosafiber eller träfiber) och rålecitiner från integrerade krossnings- 

och raffineringsanläggningar. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i 

våmmen. 

Foderrapsfrömjöl 2.14.7 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av rapsfröexpeller. Kan innehålla upp till 1 % använd 

blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och 

kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber) och rålecitiner från 

integrerade krossnings- och raffineringsanläggningar. Produkten kan vara 

skyddad mot nedbrytning i våmmen. 

Foderrapsfrömjöl 04263-EN Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av rapsfröexpeller enligt beskrivningen i förteckningen över 

foderråvaror, förordning 68/2013, produktnummer 2.14.7. Kan innehålla upp 

till 2 % soap stock (utom lecitiner) från integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar. 

Sesamfröexpeller 2.17.3 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom pressning av frön från 

sesamplantan (aska olöslig i HCl: högst 5 %) 

Rostade sojabönor 2.18.1 Sojabönor (Glycine max. L. Merr.) som undergått lämplig värmebehandling. 

(Ureasaktivitet: högst 0,4 mg N/g × min.) Produkten kan vara skyddad mot 

nedbrytning i våmmen. 

Sojabönsexpeller 2.18.2 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom pressning av sojafrön 

Soja(böns)mjöl 2.18.3 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen från sojabönor efter 

extraktion och lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,4 mg N/g 

× min.)  

Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen. 

Mjöl av skalad(e) 

soja(bönor) 

2.18.4 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen från skalade sojabönor efter 

extraktion och lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,5 mg N/g 

× min.) Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i våmmen. 

Soja(böns)skal 2.18.5 Produkt som erhålls vid skalning av sojabönor. 

Extruderade 

sojabönor 

2.18.6 Produkt som framställs av sojabönor genom behandling under fuktiga, varma 

förhållanden och under tryck som ökar stärkelseförklistringen. Produkten kan 

vara skyddad mot nedbrytning i våmmen. 

Sojabönsflingor 2.18.12 Produkt som erhålls genom ångning eller mikronisering med infrarött ljus och 

valsning av skalade sojabönor. (Ureasaktivitet: högst 0,4 mg N/g × min.) 

Fodersoja(böns)mjöl 2.18.13 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen från sojabönor efter 

extraktion och lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,4 mg N/g 

× min.) Kan innehålla upp till 1 % använd blekjord och filtreringshjälpmedel 

(t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller 

träfiber) och rålecitiner från integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i 

våmmen. 

Skalad 

fodersoja(böns)mjöl 

2.18.14 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen från skalade sojabönor efter 

extraktion och lämplig värmebehandling. (Ureasaktivitet: högst 0,5 mg N/g 

× min.) Kan innehålla upp till 1 % använd blekjord och filtreringshjälpmedel 

(t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller 

träfiber) och rålecitiner från integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar. Produkten kan vara skyddad mot nedbrytning i 

våmmen. 

Fodersoja(böns)mjöl 04286-EN Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen av sojabönor genom 

extraktion och lämplig värmebehandling enligt beskrivningen i förteckningen 

över foderråvaror, förordning 68/2013, produktnummer 2.18.13. Kan 

innehålla upp till 1,5 % soap stock (utom lecitiner) från integrerade 
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krossnings- och raffineringsanläggningar. 

Fodermjöl av skalade 

sojabönor 

04294-EN Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen av skalade sojabönor genom 

extraktion och lämplig värmebehandling enligt beskrivningen i förteckningen 

över foderråvaror, förordning 68/2013, produktnummer 2.18.14. Kan 

innehålla upp till 1,5 % soap stock (utom lecitiner) från integrerade 

krossnings- och raffineringsanläggningar. 

Solrosfröexpeller 2.19.2 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom pressning av 

solrosfrön. 

Solrosfrömjöl 2.19.3 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av solrosfröexpeller. Produkten kan vara skyddad mot 

nedbrytning i våmmen. 

Mjöl av skalade 

solrosfrön 

2.19.4 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av expeller av solrosfrön som helt eller delvis befriats från 

sina skal. 

Växttråd: högst 27,5 % av torrsubstansen. 

Fodersolrosfrömjöl 04285-EN Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av solrosfröexpeller enligt beskrivningen i förteckningen 

över foderråvaror, förordning 68/2013, produktnummer 2.19.6. Kan 

innehålla upp till 2 % soap stock (utom lecitiner) från integrerade 

krossnings- och raffineringsanläggningar. 

Mjöl av skalade 

fodersolrosfrön 

04274-EN Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av expeller av solrosfrön som helt eller delvis befriats från 

sina skal, enligt beskrivningen i förteckningen över foderråvaror, förordning 

68/2013, produktnummer 2.19.7. Kan innehålla upp till 2 % soap stock 

(utom lecitiner) från integrerade krossnings- och raffineringsanläggningar. 

Solrosfröskal 2.19.5 Produkt som erhålls vid skalning av solrosfrön. 

Fodersolrosfrömjöl 2.19.6 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av solrosfröexpeller. Kan innehålla upp till 1 % använd 

blekjord och filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och 

kiseldioxid, fyllosilikat och cellulosafiber eller träfiber) och rålecitiner från 

integrerade krossnings- och raffineringsanläggningar. Produkten kan vara 

skyddad mot nedbrytning i våmmen. 

Mjöl av skalade 

fodersolrosfrön 

2.19.7 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion och lämplig 

värmebehandling av expeller av solrosfrön som helt eller delvis befriats från 

sina skal. Kan innehålla upp till 1 % använd blekjord och 

filtreringshjälpmedel (t.ex. kiselgur, amorf silikat och kiseldioxid, fyllosilikat 

och cellulosafiber eller träfiber) och rålecitiner från integrerade krossnings- 

och raffineringsanläggningar. 

Växttråd: högst 27,5 % av torrsubstansen. 

Vegetabiliska oljor 

och fetter 

(benämningen ska 

kompletteras med 

växtens artnamn) 

2.20.1 Oljor och fetter som erhålls från växter (exklusive ricinolja från ricinplanta); 

de kan vara avslemmade, raffinerade och/eller hydrogenerade. 

Rålecitiner 2.21.1 Produkt som erhålls vid avslemning av råolja från oljefrön och oljefrukter 

med vatten. Citronsyra, fosforsyra eller natriumhydroxid kan tillsättas under 

avslemningen av råolja. 

Vallmofrömjöl 2.23.2 Produkt härrörande från oljeutvinning, erhållen genom extraktion av 

vallmofröexpeller. 
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Sur olja från kemisk 

raffinering 

(benämningen ska 

kompletteras med en 

angivelse om det 

botaniska 

ursprunget) 

13.6.1 Produkt som erhålls under neutralisering av oljor och fetter av vegetabiliskt 

eller animaliskt ursprung med hjälp av alkali, följt av syrabehandling och 

därefter separering av vattenfasen, och som innehåller fria fettsyror, oljor 

eller fetter samt naturliga beståndsdelar från frön, frukt eller animaliska 

vävnader såsom mono- och diglycerider, lecitin och fibrer. 

Fettsyradestillat från 

fysisk raffinering 

13.6.5 Produkt som erhålls under neutralisering av oljor och fetter av vegetabiliskt 

eller animaliskt ursprung genom destillering och som innehåller fria fettsyror, 

oljor eller fetter samt naturliga beståndsdelar från frön, frukt eller animaliska 

vävnader såsom mono- och diglycerider, steroler och tokoferoler. 

Rena destillerade 

fettsyror från 

spaltning 

13.6.7 Produkt som erhålls genom destillering av obearbetade fettsyror från 

spaltning av olja/fett eventuellt plus hydrogenering. Per definition består den 

av rena fettsyror C6-C24, alifatiska, raka, enbasiska, mättade och omättade. 

Får innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering. 

Soap stock från 

kemisk raffinering 

13.6.8 Produkt som erhålls under neutralisering av vegetabiliska oljor och fetter 

med hjälp av vattenlöslig kalcium-, magnesium-, natrium- eller 

kaliumhydroxidlösning som salter från fettsyror, oljor eller fetter samt 

naturliga beståndsdelar från frön, frukt eller animaliska vävnader såsom 

mono- och diglycerider, lecitin och fibrer. 

Deodestillat från 

kemisk raffinering 

(endast med 

dioxinanalys, 

spårbar, som visar 

att produkten 

uppfyller de rättsliga 

ramar som anges i 

bilaga II till 

förordning 183/2005) 

02202-EN Produkt som erhålls genom destillering av neutraliserade oljor av 

vegetabiliskt (…) ursprung och som därefter bearbetas, som innehåller olje- 

eller fettkomponenter. 

Mono- och 

diglycerider av 

fettsyror förestrade 

med organiska syror 

(benämningen ska 

ändras eller 

kompletteras så att 

det anges vilka 

fettsyror som 

används. / 

benämningen ska 

ändras eller 

kompletteras så att 

det anges vilken 

organisk syra som 

används). 

13.6.9 Mono- och diglycerider av fettsyror med minst fyra kolatomer som förestrats 

med organiska syror. 

Rå glycerin 13.8.1 Biprodukt som erhålls från: 

- Oleokemisk bearbetning av spaltning av olja/fett för att åstadkomma 

fettsyror och sötvatten, följt av koncentration av sötvattnet för att 

åstadkomma rå glycerol eller genom transesterifiering (kan innehålla upp till 

0,5 % metanol) av naturliga oljor/fetter för att åstadkomma metylestrar av 

fettsyror och sötvatten, följt av koncentration av sötvattnet för att 

åstadkomma (rå glycerol). 

- Framställning av biodiesel (metyl- eller etylestrar av fettsyror), erhållen 

genom transesterifiering av oljor och fetter av ospecificerat vegetabiliskt och 

animaliskt ursprung. Mineralsalter och organiska salter kan finnas kvar i 

glycerinet (upp till 7,5 %). 
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Kan innehålla upp till 0,5 % metanol och upp till 4 % organiskt material som 

ej är glycerin (MONG) som omfattar metylestrar av fettsyror, etylestrar av 

fettsyror, fria fettsyror och glycerider.  

- Förtvålning av oljor/fetter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, 

normalt med alkalier/alkaliska jordartsmetaller för att åstadkomma tvål. 

Får innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering. 

Glycerin 13.8.2 Produkt som erhålls vid: 

- Den oleokemiska processen med a) spaltning av olja/fett följt av 

koncentration av sötvatten och raffinering genom destillering (se del B, 

ordlista över bearbetningsmetoder, post 20) eller jonbytarprocess; b) 

transesterifiering av naturliga oljor/fetter för att åstadkomma metylestrar av 

fettsyror och obearbetat sötvatten, följt av koncentration av sötvattnet för 

att åstadkomma rå glycerol och raffinering genom destillering eller jonbyte. 

- Biodieselframställning (metyl- eller etylestrar av fettsyror), erhållen genom 

transesterifiering av oljor och fetter av ospecificerat vegetabiliskt och 

animaliskt ursprung med påföljande raffinering av glycerinet. Lägsta 

glycerolhalt: 99 % av torrsubstansen. 

- Förtvålning av oljor/fetter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, 

normalt med alkalier/alkaliska jordartsmetaller för att åstadkomma tvål, följt 

av rå glycerol och destillering. 

Får innehålla upp till 50 ppm nickel från hydrogenering. 

 

 
 

Soja(bönor) och solrosfrön får vara skalade, vilket ger ett mjöl med lågt fiberinnehåll 
och därmed en hög proteinhalt (hi-pro-mjöl kontra low-pro-mjöl). 

 
Övriga bearbetade oljeväxtfrön inbegriper linfrön, sesamfrön, majsgroddar och 

vallmofrön. Övriga bearbetade oljor inbegriper oljor från sheanötter, illipe, safflorfrön 

och jordnötter. 
 
Denna förteckning kommer vid behov att ändras beroende på den industriella 

utvecklingen inom branschen för vegetabilisk olja och proteinmjöl, eller på grund av 
förändringar i EU:s lagstiftning om foderråvaror, som t.ex. en översyn av 

förteckningen över foderråvaror. 
 
Ovanstående förteckning är inte fullständig. För alla produkter som saluförs som 

foderråvaror måste en riskbedömning som överensstämmer med dessa riktlinjer 
finnas tillgänglig.  
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3.  Översikt över centrala processer 
 

3.1 KROSSNING AV OLJEFRÖN 
 

3.1.1 RENGÖRING, TORKNING OCH BEREDNING AV FRÖN/BÖNOR 

Som ett första steg rengörs och torkas fröna/bönorna. Främmande material, t.ex. 
stenar, glas och metall, avlägsnas genom siktning och med hjälp av magneter och 
bortskaffas utanför foderkedjan. 

Vid torkning undviks kontakt med förbränningsgaser om inte naturgas används. 

Vissa oljeväxtfrön som solrosfrön och sojabönor kan skalas efter rengöringen. Efter 
skalningen innehåller mjölet mindre råfiber och får därför ett högre proteininnehåll. 
Sojaskalen kan också användas som foder, antingen som de är eller i form av 
pellets. 
 

 
3.1.2 KROSSNING OCH UPPVÄRMNING 

Frön med hög oljehalt, såsom rapsfrön och solrosfrön, pressas vanligtvis mekaniskt 
efter förvärmning. Den pressade kakan innehåller upp till 18 % olja och behandlas 
ytterligare i extraktionsutrustningen. I vissa fall genomgår den pressade kakan 
djupgående pressning. Oljenivån sjunker då till under 10 % och ger en expeller som 
säljs till foderproduktion. Sojabönor har ett relativt lågt oljeinnehåll. De 
värmebehandlas och krossas mekaniskt till råvaror/flingor som extraheras 
ytterligare. 

Oljehaltiga råvaror pressas ibland utan uppvärmning. Sådana oljor går under namnet 

kallpressade oljor. Eftersom kallpressning inte extraherar all olja används metoden 

endast vid tillverkningen av vissa särskilda matoljor, t.ex. olivolja. 
 

3.1.3 EXTRAKTION MED LÖSNINGSMEDEL 

Extraktion med lösningsmedel används för att separera oljan från fröna/bönorna. De 
förbehandlade fröna/bönorna behandlas i en flerstegsprocess för 
motströmsextraktion med lösningsmedel tills den kvarstående oljan reduceras till 
lägsta möjliga nivå. Det lösningsmedel som oftast används för extraktion är hexan.  

Blandningen består av olja och lösningsmedel. Den separeras genom destillering till 
sina två beståndsdelar, olja och lösningsmedel. Lösningsmedlet återvinns för 
återanvändning i extraktionsprocessen. 
 

3.1.4 SEPARERING AV LÖSNINGSMEDEL OCH ROSTNING 

Mjöl som innehåller hexan behandlas i en rost för att separera lösningsmedlet med 
hjälp av indirekt värme och ånga. Rostningsprocessen för att separera 
lösningsmedlet har tre syften. Det första är att återvinna lösningsmedlet ur mjölet, 

det andra är att öka mjölets näringsvärde, t.ex. genom att minska innehållet av 

glukosinolat eller trypsininhibitorer, och det tredje är att minimera risken för 
biologisk kontaminering. 
 

3.1.5 TORKNING, KYLNING OCH FÖRVARING 

För att få en stabil och transportvänlig foderråvara som går att förvara torkas 
därefter mjölet och kyls ned. Oljemjölet förvaras oftast i silor. Förpackning i säckar 
används endast i undantagsfall. För att undvika att oljemjölet fastnar på silons 
väggar är det praxis att tillsätta ett klumpförebyggande medel (exempelvis 
minerallera). Detta behövs i synnerhet när silorna blir höga. De klumpförebyggande 
medel som används är tillåtna enligt EU:s foderlagstiftning. 
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3.2  RAFFINERING 
 

Oraffinerade oljor som fås genom pressning och/eller extraktion används ibland direkt 
för livsmedel och foder. Oftast raffineras dock de oraffinerade oljorna. 

Raffinering av råolja innebär avlägsnande av gummi eller rålecitiner och fria 

fettsyror, för att den ätliga oljan ska få en neutral smak samtidigt som näringsvärdet 
bibehålls och produktens kvalitet och stabilitet säkras.  

 
3.2.1 AVSLEMNING: KEMISK OCH FYSISK RAFFINERING 

Avslemning är det första steget i raffineringen och innebär att gummi/rålecitiner 

avlägsnas från oljan. För detta ändamål behandlas råoljan med vatten, enzymer eller 
syror av livsmedelskvalitet vid förhöjda temperaturer. Det vattenhaltiga gummit 
avlägsnas i slutet av detta steg eller efter neutralisering. Gummi är en råvara för 

framställning av lecitiner.  
 

3.2.2 NEUTRALISERING: KEMISK RAFFINERING 

Oljesyra orsakas av fria fettsyror. Kemisk raffinering är den traditionella metoden för 
oljeraffinering och inbegriper neutralisering av dessa fria fettsyror i råoljan. Vid 

neutralisering behandlas oljan med en alkalisk lösning av livsmedelskvalitet 
(kaustiksoda) som i reaktion med de fria fettsyrorna bildar soap stock.  

 
Denna soap stock – tillsammans med det utfällda gummit, om det finns kvar – 
separeras från oljan genom centrifugering. Soap stock innehåller vanligen 40 % 

vatten och 60 % fettsyror (fria fettsyror, triglycerider). I anläggningar där både 
oljefrön krossas och fröoljor raffineras (integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar) kan soap stock och gummi återföras till mjölet eller 
expellrarna till nivåer på omkring 1,5 %.  
Soap stock kan också säljas på marknaden som foder under beteckningen ”soap 

stock”, eller med hjälp av syra delas upp i sura oljor. 
Tillverkning av gummi och soap stock i integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar är en process där gummi och fria fettsyror avlägsnas 
kontinuerligt från oljan och sedan fortlöpande tillförs mjölet eller expellrarna i form 
av gummi eller soap stock. Soap stock-komponenterna ingår i frönas eller bönornas 

naturliga sammansättning. Det innebär att endast naturliga komponenter som 
separerats från fröna och bönorna återförs i krossningsprocessen. Huruvida soap 

stock-komponenterna återförs till mjölet eller expellrarna i de integrerade 
krossnings- och raffineringsanläggningarna beror på hur anläggningarna är 
utformade. Det är inte något som avgörs i dagliga beslut.  

Vid sitt möte den 17 och 18 januari 2013 bekräftade den ständiga kommittén för 
livsmedelskedjan och djurhälsa, avdelningen för djurfoder, foderråvarustatusen för 

mjöl och expellrar i vilka soap stock tillsatts i integrerade krossnings- och 
raffineringsanläggningar. 

 
3.2.3 BLEKNING: KEMISK OCH FYSISK RAFFINERING 

Syftet med blekning (eller avfärgning) är att minska mängden pigment såsom 

karotenoider och klorofyll, men behandlingen tar även bort rester från fosfatider, 

tvål, spår av metaller, oxidationsprodukter och proteiner. Spårämnena inverkar på 
den vidare bearbetningen. De minskar kvaliteten på den färdiga produkten och tas 
bort genom absorbering med aktiverad lera eller kisel. I integrerade krossnings- 

eller raffineringsanläggningar kan den använda blekjorden föras tillbaka till mjölet. 
Blekjord som kommer från fristående raffineringsanläggningar och/eller 

härdningsanläggningar och som kan innehålla nickel exkluderas från återvinningen i 
foderråvarorna och avyttras utanför fodersektorn. Om tunga polycykliska 
aromatiska kolväten förekommer i råoljan ska aktivt kol användas för att avlägsna 

dem. Blekjorden, som innehåller aktivt kol, bortskaffas utanför fodersektorn. 
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3.2.4 KYLSEPARERING: VALFRITT VID BÅDE KEMISK OCH FYSISK RAFFINERING 

Vid kylseparering kristalliseras vaxer och avskiljs genom en filtreringsprocess för att 

undvika att vätskefraktionen grumlas vid lägre temperaturer. Den filterkaka som blir 
kvar efter filtreringsprocessen består av olja, vaxer och filtreringshjälpmedel. 

Filterkakan kan återvinnas i rosten och tillsättas i mjölet (i integrerade krossnings-
/raffineringsanläggnignar) eller säljas som den är som foderråvara (fristående 
raffinaderier). Termen kylseparering började användas för ett antal decennier sedan, 

när processen genomfördes på bomullsfröolja som utsattes för vintertemperaturer. 
Kylsepareringsprocesser där man använder temperatur för att kontrollera 

kristallisering utförs på solros- och majsolja. Denna process kallas också avvaxning. 
 

3.2.5 DEODORISERING: KEMISK RAFFINERING 

Deodorisering är en vakuumångdestillering där relativt flyktiga beståndsdelar som 

ger upphov till icke önskvärd smak, färg och lukt i fetter och oljor avlägsnas. Detta 
är genomförbart på grund av den stora skillnaden i flyktighet mellan de främmande 

ämnena och triglyceriderna. 

Syftet med deodoriseringen är att avlägsna lukter, bismaker och andra 

volatila komponenter, t.ex. bekämpningsmedel och lätta polycykliska aromatiska 

kolväten, genom avskiljning. Om processen genomförs noggrant förbättras även 

oljans stabilitet och färg, samtidigt som näringsvärdet bevaras. 

Beroende på deodoriseringstiden utförs processen i vakuum (0,5–8 mbar) och vid 

temperaturer på 180–270 °C. 

Ett ämne för avskiljning såsom ånga eller kväve används, eftersom ämnen som 
orsakar lukt och smak ofta är flyktiga. Förutsättningarna anpassas inom dessa ramar 

för att säkerställa att specifika ämnen avlägsnas. 
Ytterligare avlägsnande av proteiner sker i det här steget. 

 
3.2.6 DESTILLERING: FYSISK RAFFINERING 

Vid fysisk raffinering avlägsnas fria fettsyror genom destillering. Kokpunkten för fria 
fettsyror är lägre än för triglyceridolja. Fria fettsyror från fysisk raffinering kallas 

fettsyradestillat. Fristående raffinaderier, det vill säga de som köper råoljor och 
därmed inte själva krossar oljefrön, tillämpar ofta fysisk raffinering på tropiska oljor 
såsom palmolja, palmkärnolja och kokosolja. Integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar kan också tillämpa fysisk raffinering på fröoljor såsom 
rapsfröolja, solrosfröolja och sojabönsolja. I fysisk raffinering ingår inget 

neutraliseringssteg för råolja och därmed ingen soap stock-produktion.  
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3.3 ÄNDRINGAR FÖR OLJOR OCH FETTER 

 
3.3.1 HYDROGENERING 

Vid hydrogenering reagerar väte med de omättade punkterna i fettsyrorna. Syftet 
med hydrogenering är att få oljor och fetter med specifika smältningsegenskaper 
eller oxidativ stabilitet genom att minska omättade dubbelbindningar i oljesystemet.  

Hydrogenering uppnås genom att oljan reagerar med vätgasen under värme och i 

närvaro av metallkatalysatorer, t.ex. nickel. 

 
3.3.2 INTERESTERIFIERING 

Bättre smältningsegenskaper för ett olje- eller fettsystem kan även uppnås genom 

interesterifiering, som definieras som utbytet av fettsyror från olika fetter/oljor i
  glycerolbasen.  
Det finns två olika typer av interesterifieringsprocesser: kemisk och enzymatisk.  

Kemisk interesterifiering i närvaro av basiska katalysatorer, t.ex. natriummetoxid, 

resulterar i icke valbara eller slumpmässiga omfördelningar av fettsyrorna. 

Interesterifiering där immobiliserade lipaser används förekommer oftare inom 
industrin på grund av dess selektiva modifiering av fettsyrornas position i 
triglyceriderna. 

Efter interesterifiering bleks produkten (om det behövs) och (om)deodoriseras. 

 
3.3.3 FRAKTIONERING 

Triglyceridens kedjelängd definierar dess smältpunkt. Fraktionering innebär 
kontrollerad kristallisering. Fasta ämnen avlägsnas med hjälp av lösningsmedel eller 

kylseparering eller pressning. Pressning sker med hydrauliskt tryck eller 
vakuumfiltrering. 
Fraktionering används för att framställa specialfetter från palmolja och palmkärnolja. 

 
3.3.4 SPALTNING 

Spaltning av triglyceridesterbindningarna med hjälp av vatten under högt tryck ger 

fettsyror och glycerolmolekyler. Glycerolet avskiljs med vattnet. 
 
I nedanstående flödesscheman visas följande processer: 

– Krossning av oljefrön 
– Kemisk raffinering av olja 

– Fysisk raffinering av olja 

– Vidare bearbetning av raffinerad olja 
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3.4 FLÖDESSCHEMA KROSSNING 
 

 

 
  

 Fl desdiagram f r krossning av 

oljefr na 

       

              
            

             

           
    

              

               
                     

                         

                 
                 

  
  

                

            

     

                

             

         

               

              

              
         

         
        

     
                   

  
                         
                          
                        

       
  

                  

           

                    

       
         

          

           
         

     

           

   

         

          
        
      

                                                                                 
                                                                       –   -                                  
                                      -                               
                                                                      

     
              

    
         

                  
  



 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från 

krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 15 

3.5 FLÖDESSCHEMA KEMISK RAFFINERING 
 

 

  

Fl desschema f r kemisk raffineringa 
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3.6 FLÖDESSCHEMA FYSISK RAFFINERING 
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3.7 FLÖDESSCHEMA BEARBETNING I SENARE LED 
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4. Metoder för FEDIOL:s säkerhetsriskbedömningar av 
livsmedels- och foderkedjan 

 
4.1 ÖVERSIKT ÖVER GRÖDOR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR 

SÄKERHETSRISKBEDÖMNINGAR AV FODERKEDJAN 
 rapsfrön 

 sojabönor 
 solrosfrön 
 palmfrukt och palmkärna  

 kokosnöt 
 

4.2 HUR FEDIOL GENOMFÖRDE RISKBEDÖMNINGARNA AV KEDJORNA  
 

FEDIOL följde den metod som beskrivs i riktlinjerna – kapitel 6 – HACCP. 

 
1.1. För varje oljehaltig gröda skapade FEDIOL ett flödesschema som omfattar 

följande delar av kedjan: odling av grödan, förvaring och transport av de 
skördade oljefröna eller oljefrukterna, bearbetningen av dessa till olika oljor och 
proteinrika produkter, och förvaringen och den slutliga transporten av dessa till 

foderindustrin. Foderråvarorna palmkärnsmjöl och kokos faller utanför 
tillämpningsområdet för dessa bedömningar eftersom de tillverkas av företag 

som inte är medlemmar i FEDIOL. 
 

1.2. För varje del i kedjan har FEDIOL beskrivit fodersäkerhetsfarorna som kan 

förväntas inträffa vid den punkten i kedjan, förutsatt att inga säkerhetsåtgärder 
vidtagits. För bearbetningsstegen (krossning och/eller raffinering och vidare 

bearbetning) var funktionsrelaterade faror vanligt förekommande. En 
säkerhetsfara är en biologisk (B), kemisk (C) eller fysisk (P) agens som finns i 

eller som orsakas av en produkt  som gör den hälsofarlig för människor och 
djur.  

 

1.3. I de delar av kedjan som innefattar jordbruksaktiviteter såsom odling av grödor, 
transport och förvaring av skördade oljefrön eller oljefrukter,  torkning av 

oljefrön och krossning av oljefrukter, ligger ansvaret för kontrollen  av faror på 
de foderföretagare som aktivt deltar i den delen av kedjan. Detta är anledningen 
till att faror identifierades, men att deras risker  inte utvärderades (ingen risk- 

eller allvarlighetsbedömning). Farorna i FEDIOL:s riskbedömningar gör det dock 
möjligt för lokala  foderföretagare att vidta nödvändiga åtgärder. FEDIOL:s 

medlemmar ska bekräfta detta när de är aktiva i kedjorna. Kontrollåtgärder för 
dessa faror kan så småningom även införas i krossnings- och 
raffineringsprocesserna. 

 

1.4. Dessa riskbedömningar kan skilja sig åt för tillverkare av vegetabiliska oljor och 

proteinmjöl, till exempel beroende på råvarornas ursprung och näringsidkarnas 
individuella och specifika bearbetningsförhållanden. 

 

I dessa tabeller anges heller inga operativa grundförutsättningar eller kritiska 
styrpunkter på grund av att det beslut som leder till inrättandet av sådana 

operativa grundförutsättningar eller kritiska styrpunkter bör stämma överens 
med verkligheten för varje anläggning eller bearbetningsled. 
 

1.5. FEDIOL motiverade riskbedömningen. 
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1.6. FEDIOL kontrollerade om EU:s lagstiftning eller handelsnormer inom FEDIOL och 
FOSFA eller NOFOTA fastställer gränser för respektive faror, och angav i så fall 

dessa. 
 

1.7. Förpackning av varor omfattas inte av denna metod för att bedöma riskanalyser 
för kedjor. Även transport av fritt fabrik-leveranser hamnar utanför ramen för 
den här metoden. 

 
Säkerhetsriskbedömningen av foderkedjorna för sojabönor, rapsfrön, solrosfrön, 

palm- eller palmkärnolja och kokosolja bifogas nedan och finns även tillgängliga på 
FEDIOL:s webbplats: http://www.fediol.eu.  
Som beskrivs ovan består riskbedömningarna av följande delar: 

 Ett flödesschema som visar hela försörjningskedjan. 
 Dokument med diskussioner om riskerna steg för steg i leverantörskedjan, dvs. 

odling, torkning, krossning, raffinering, förvaring och transport.  
Se dokumenten för sojabönors kedja för att få mer information om förvaring och 
transport för kedjorna solrosfrön, rapsfrön, palm (palmkärnor) och kokosnöt. 

 
 

FEDIOL kommer att utvärdera fodersäkerhetsbedömningarna i kedjorna för 
oljefrö- och oljefruktsprodukter vartannat år. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  5. Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl 

och rapsfröolja  

 1. Odling av rapsfrön* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C    Tredjeländer som exporterar rapsfrön 

arbetar med positiva listor för 

användningen av bekämpningsmedel 

under odlingen som, för några ämnen, kan 

stå i konflikt med europeisk lagstiftning om 

rester från bekämpningsmedel.  

 

I rapsfrön som kommer från fuktiga 

områden kan halten av fungicider vara 

hög. 

EG-förordning nr 396/2005 förbjuder att 

råvaror saluförs som inte uppfyller de 

högsta tillåtna gränsvärdena som 

fastställts i bilagorna. I EG-förordning nr 

178/2006 fastställs genom bilaga I en 

förteckning över livsmedel och foder för 

vilka gränsvärden gäller för 

bekämpningsmedelsrester. I förordning 

149/2008 fastställs i bilagorna II, III och IV 

gränsvärden för de produkter som 

förtecknas i bilaga I. 

 

  

Icke EU-godkända genetiskt 

modifierade organismer 

B    Olika takt för godkännande av nya 

genetiskt modifierade organismer i EU och 

i tredjeländer från vilka oljeväxtfröer 

importeras. Risken för spår av icke EU-

godkända genetiskt modifierade 

organismer som hamnar i oljeväxtfröer 

importerade i EU. 

  Detta är en fråga om 

regelefterlevnad snarare än en 

fråga om livsmedelssäkerhet. 

Växtgift C    Rapsfrön kan innehålla ogräs. Genom direktiv 2002/32/EG begränsas 

det högsta tillåtna innehållet av toxiska 

ogräsfrön. 

 Okulär besiktning av rapsfrön. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 

  



 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 22 

Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   

 2. Torkning av rapsfrön vid primärproduktion*  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar som orsakas 

av torkningen  

        

- dioxin C    Förbränning av avfall kan leda 

till bildande av dioxiner. Hittills 

har näringsidkarna 

konstaterat dioxinhalter i 

oraffinerad rapsolja som är 

lägre än detektionsgränsen. 

Praxis för att förebygga 

och minska dioxiner och 

dioxinlika PCB-

föroreningar i livsmedel 

och foder (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Enligt god tillverkningssed rekommenderas att 
bränslen som inte genererar dioxiner och 
dioxinliknande beståndsdelar och andra skadliga 
föroreningar används.  

Vid direkt uppvärmning ska anpassade brännare 

användas. Tillsyn anses nödvändig för att 

säkerställa att torknings- eller 

uppvärmningsprocesser inte resulterar i höjda 

halter av dioxiner och dioxinliknande PCB. Inga 

avfallsprodukter ska användas som bränsle vid 

direkt torkning. 

 

Foderråvaror som framställs av rapsfrö måste 

uppfylla de gränsvärden för dioxiner och dioxinlika 

PCB som fastställs i direktiv 2002/32/EG. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  

  
Verksamheter: krossning, oljeraffinering och bearbetning av 
rapsfrön 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD   ANMÄRKNINGAR  

Hydrauloljor eller 

smörjmedel från utrustning 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor och smörjmedel kan 

innehålla giftiga föreningar. 

 Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering av 

produkten med hydrauloljor eller 

smörjmedel som inte är av 

livsmedelskvalitet undviks, och att 

risken för att produkten kontamineras 

av hydrauloljor och smörjmedel av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle kunna 

inbegripa registrering av använda 

mängder. 

 

Föroreningar i vatten såsom 

PFOS och PFOA 

 

C Låg Medelhög 2 Vatten används i krossnings- och 

raffineringsprocessen. 

För tillverkning av foder används 

vatten av lämplig kvalitet i 

enlighet med förordning 

183/2005/EG.  

  

Rengöringsmedel och 

kokkemikalier 

C Medelhög Medelhög 3 Rengöringsmedel och ånga (vid 

användning av kokkemikalier) 

kommer i direktkontakt med 

produkten. 

 Rengöringsmedel som används inom 

produktionssystemet bör spolas ur. 

Rengöringsmedel och kokkemikalier 

ska vara anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

utrustning 

 

C Medelhög Hög 4 THF får fortfarande användas av 

icke-FEDIOL-medlemmar. 

 

 

Enligt FEDIOL:s praxis för 

uppvärmning av ätliga oljor 

under bearbetning är 

användning av THF inte tillåten. 

Använd varmvatten eller ånga för 

uppvärmning. I annat fall bör en 

kontrollåtgärd säkerställa att 

produkten inte kontamineras av 

vätskor från termisk uppvärmning. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   3. Krossning av rapsfrö 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD   ANMÄRKNINGAR  

Toxiner från material för 

skadedjursbekämpning 

C Låg Hög 3 Förgiftade korn från öppna 

behållare kan hamna i 

livsmedelskedjan. 

 Ett program för 

skadedjursbekämpning som lämpar 

sig för i livsmedelskedjan måste 

användas. 

 

Giftiga föreningar från 

hexan såsom bensen 

C Låg Hög 3 Industriell hexan kan innehålla 

giftiga föreningar. 

I direktiv 2009/32/EG fastställs 

renhetskriterier för användning av 

hexan vid krossning av oljefrön.  

Hexan av livsmedelskvalitet måste 

användas. 

 

Främmande material som 

glas, trä, metall etc. 

P Medelhög Medelhög 3 Främmande material kan 

förekomma. 

 Ett system bör finnas på plats för att 

avlägsna främmande material. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   3.1 Utvinning av råolja  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD   ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar från 

filtreringshjälpmedel 

C Låg Hög 3 Råoljan kan potentiellt skölja 

ut föroreningar från 

filtreringshjälpmedlet. 

 Använda filterhjälpmedel som 

är lämpliga för 

livsmedelsindustrin. 

 

Mineraloljor från fallerande 

system för återvinning 

C Medelhög Medelhög 3 Mineraloljor av 

livsmedelskvalitet med låg 

eller genomsnittlig viskositet 

används för återvinning av 

hexan. Det ligger i 

näringsidkarens intresse att 

återvinna så mycket hexan 

som möjligt och därmed 

upprätthålla systemet för 

återvinning. 

 Mineraloljan för 

återvinningssystemet ska vara 

av livsmedelskvalitet. 

Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med oljor som 

inte är av livsmedelskvalitet 

undviks och att risken för att 

produkten kontamineras av 

oljor som är av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering 

av använda mängder. 

Det nederländska GMP-

gränsvärdet för C (10-40) i 

oljor är 400 mg/kg. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

rapsfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser.  

I EG-förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en 

bearbetnings/koncentrationsfa

ktor för bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

livsmedelssäkerheten 

garanteras. I FEDIOL:s 

ståndpunkt (11SAF181) dras 

slutsatsen att baserat på det 

genomsnittliga oljeinnehållet i 

 * I vissa ursprung för rapsfrön 

kan risken vara medelhög för 

att gränsvärdet för rester från 

specifika bekämpningsmedel 

överskrids. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  rapsfrön, mellan 40 % och 

45 %, bör en beräkningsfaktor 

på  

2,5 användas för att fastställa 

gränsvärdet i rapsfröolja. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

rapsolja är emellertid mycket 

låg.  

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Dioxin C Mycket låg Hög 2    I FEDIOL:s praxis för 

insamling av data om 

förekomsten av föroreningar i 

olje- och mjölprodukter i 

bilagan om dioxiner kan krav 

anges för kontroll av dioxin i 

rapsfrön av specifika 

geografiska ursprung. 

Hexan som finns kvar i 

oraffinerad olja efter 

återvinning 

C Hög Låg 3 Efter extraktionen av hexan 

och efterföljande 

hexanåtervinning från oljan 

kommer spår av hexan att 

finnas i den oraffinerade oljan. 

Enligt förordning 767/2009 om 

utsläppande på marknaden av 

foder ska foderråvaror vara 

fria dels från kemiska 

orenheter som härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologiska bedömningar 

visar att rå rapsfröolja med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är fodersäkert. 

FOSFA:s flampunktsgräns är 

vid 121 ̊C, vilket avser 

säkerhet vid transport och 

lagring. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   3.2 Framställning av rålecitiner 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD   ANMÄRKNINGAR  

Mineraloljor från fallerande 

system för återvinning 

C Medelhög Medelhög 3 Mineraloljor av 

livsmedelskvalitet med låg 

eller genomsnittlig viskositet 

används för återvinning av 

hexan. Det ligger i 

näringsidkarens intresse att 

återvinna så mycket hexan 

som möjligt och därmed 

upprätthålla systemet för 

återvinning. 

 Mineraloljan för 

återvinningssystemet ska vara 

av livsmedelskvalitet. 

Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med oljor som 

inte är av livsmedelskvalitet 

undviks och att risken för att 

produkten kontamineras av 

oljor som är av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering 

av använda mängder. 

Det nederländska GMP-

gränsvärdet för C (10-40) i 

oljor är 400 mg/kg. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

rapsfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser.  

I EG-förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en 

bearbetnings/koncentrationsfa

ktor för bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

livsmedelssäkerheten 

garanteras.  

 * I vissa ursprung för rapsfrön 

kan risken vara medelhög för 

att gränsvärdet för rester från 

specifika bekämpningsmedel 

överskrids. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

rapsolja är emellertid mycket 

låg.  

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  Hexan som finns kvar i 

rålecitiner efter återvinning 

C Hög Låg 3 Efter extraktionen av hexan 

och efterföljande 

hexanåtervinning från oljan 

kommer spår av hexan att 

finnas i den oraffinerade oljan. 

Enligt förordning 767/2009 om 

utsläppande på marknaden av 

foder ska foderråvaror vara 

fria dels från kemiska 

orenheter som härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologiska bedömningar 

visar att foderråvaror med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är fodersäkra. 

FOSFA:s flampunktsgräns är 

vid 121 ̊C, vilket avser 

säkerhet vid transport och 

lagring. 

Patogener B Låg Medelhög 2 Mikrobiologisk tillväxt på 

grund av kondenserat vatten 

som avdunstat från 

rålecitinerna.  
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   3.3 Framställning av rapsfröexpeller och rapsfrömjöl 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Dioxin från 

klumpförebyggande medel 

C Låg Hög 3 Klumpförebyggande medel är 

av mineraliskt ursprung och 

kan innehålla dioxiner 

naturligt. Dioxiner är giftiga för 

människor och djur. 

Förordning 2439/1999/EG 

innehåller kvalitetskrav för 

klumpförebyggande medel. 

Inköp av klumpförebyggande 

medel av foderkvalitet. 

 

Salmonella B Hög Hög 4 Salmonella är den största 

faran för mikrobiologisk 

kontaminering av foder. 

Salmonella är vanligt 

förekommande i miljön, och 

varje länk i livsmedelskedjan, 

från producenter till 

konsumenter, har en roll att 

spela när det gäller att minska 

risken för salmonella som 

skadar djur eller människor. 

FEDIOL har tillsammans med 

tre andra sammanslutningar 

som företräder 

foderleverantörer och 

konsumenter, närmare 

bestämt FEFAC, COCERAL 

och COPA-COGECA, 

accepterat ansvaret för att 

utfärda riktlinjer för branschen 

som stöd i kampen mot 

salmonella. De offentliggjorde 

de gemensamma principerna 

Common principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain i juni 2011. De 

europeiska riktlinjerna för god 

praxis vid industriell 

FEDIOL:s, FEFAC:s, 

COCERAL:s och COPA-

COGECA:s Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain.  

 

FEDIOL:s rekommendation 

om vattenhalten för 

rapsfrömjöl och solrosfrömjöl. 

 

Näringsidkarens 

grundförutsättningar ska 

omfatta följande åtgärder: 

a) Säkra foderråvaror från 

kontaminering i samband med 

bearbetning och lagring, 

exempelvis genom slutna 

system, god hygienpraxis, 

eller genom att dela upp 

anläggningen i hygieniska 

områden på ett sätt som är 

lämpligt. 

b) Tillämpa kontroller för tid 

och temperatur i rosten 

(desolventiser toaster). 

c) Utföra kontroller av 

vattenhalt i mjöl/expellrar. 

FEDIOL rekommenderar en 

vattenhalt på högst 12,5 % i 

rapsfrömjöl. 

 

Om övervakningssystemet 

visar att salmonella finns i den 

färdiga foderråvaran ska 

Näringsidkaren ska införa 

linjeövervakning med prover 

som ska tas från hela linjen, 

från att produkten lämnar 

rosten, från dess införsel i 

lagersilo, och från 

utlastningsområdet. 

 

Näringsidkaren ska fastställa 

realistiska mål för att minska 

förekomsten av 

salmonellakontaminering i sitt 

mjöl/sina expellrar baserat på 

tidigare uppgifter. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  framställning av säkra 

foderråvaror har ändrats för 

att följa dessa principer. 

 

följande åtgärder övervägas: 

o Serotypning och spårning för 
att identifiera 
föroreningskällan. 

o Översyn av förhållandena för 
bearbetning och relevanta 
grundförutsättningar. 

o Ytterligare rengöring av lager 
och fordon (i förekommande 
fall).  

o Ytterligare rengöring av 
anläggning och utrustning.  

o Översyn av tidigare 
övervakningsresultat. 

o Överväga ytterligare 
utbildning eller förändringar 
av processer och rutiner. 

o  Användning av kemisk 
rening i syfte att minska 
salmonella till godtagbara 
nivåer. 

 

Dioxin från använd blekjord C Låg Hög 3 Blekjord är av mineraliskt 

ursprung och kan innehålla 

dioxiner naturligt. Dioxiner är 

giftiga för människor och djur. 

I direktiv 2002/32/EG 

föreskrivs en gräns för halten 

av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) och för summan av 

dioxiner och dioxinlika PCB 

på  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

FEDIOL har utvecklat en 

praxis om inköpsvillkoren för 

färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis om 

inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

Risken gäller endast 

integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  som övre värde. 

Hexanrester C Hög Låg 3 Hexanrester förekommer i 

oljefrömjöl. 

Enligt förordning 767/2009 om 

utsläppande på marknaden av 

foder ska foderråvaror vara 

fria dels från kemiska 

orenheter som härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologiska bedömningar 

visar att oljefrömjöl med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är fodersäkra. 

OVID i Tyskland har ett 

säkerhetsdatablad som 

hänvisar till en maxgräns på 

300 ppm hexan i rapsfrömjöl 

för att förebygga 

explosionsrisk vid transport 

med tankläktare. 

  



 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 32 

Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   

 4. Raffinering 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar i 

processhjälpmedel  

(alkaliska lösningar, syror), 

t.ex. kvicksilver i 

kaustiksoda. 

C Låg Hög 3 Processhjälpmedel kommer i 

kontakt med produkten. 

 Processhjälpmedel som kommer i 

direktkontakt med oljan måste vara avsedda 

för livsmedel eller av livsmedelskvalitet. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   4.1 Framställning av raffinerad rapsfröolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Dioxiner och dioxinlika PCB C Låg Hög 3 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering för oljan är 

torkningen av rapsfrön och 

blekjord. Doseringsnivån för 

blekjord under raffinering är dock 

endast 1–3 %. Dioxin förångas 

delvis vid destillering. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder 

av vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

och för summan av dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering* som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) som övre 

värde. 

Införskaffa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

FEDIOL:s specifikationer för 

färsk blekjord. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

rapsfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser.  

I EG-förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för resthalter 

av bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

livsmedelssäkerheten garanteras. I 
FEDIOL:s ståndpunkt (11SAF181) 

dras slutsatsen att baserat på det 

genomsnittliga oljeinnehållet i 

rapsfrön, mellan 40 % och 45 %, 

bör en beräkningsfaktor på 2,5 

användas för att fastställa 

gränsvärdet i rapsfröolja. 

* I vissa ursprung för rapsfrön 

kan risken vara medelhög för 

att gränsvärdet för rester från 

specifika bekämpningsmedel 

överskrids. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 34 

Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

rapsolja är emellertid mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Mikrobiologisk 

kontaminering 

 

B Låg Medelhög 2 Mängden fukt (dvs. 

vattenaktiviteten) i raffinerade 

oljor är för låg för att bakterier 

ska kunna växa. 

   

Främmande material som 

glas, trä, metall etc. 

P Medelhög Medelhög 3   Tillämpa hygieniska metoder 

(t.ex. slutna system) och 

filtrera före lastning. 

 

 

 

 4.2 Fysisk raffinering: framställning av fettsyradestillat av raps 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Dioxin C Låg Hög 3 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid 

raffinering av oljan är blekjord. 

Doseringsnivån för blekjord 

under raffinering är dock endast 

1–3 %. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder 

av vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

och för summan av dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkter avsedda för djurfoder 

som innehåller en nivå av ett 

främmande ämne som överskrider 

den lagstadgade gränsen får inte 

blandas i utspädningssyfte med 

samma produkt eller andra 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis 

om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  produkter avsedda för djurfoder 

(direktiv 2002/32/EG). 

Enligt förordning 225/2012 om 

ändring av förordning 183/2005 om 

foderhygien ska 100 % av partierna 

av fettsyradestillat för djurfoder 

provas med avseende på summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB.  

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) som övre 

värde. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

rapsfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser.  

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras.  

 * I vissa ursprung för 

rapsfrön kan risken vara 

medelhög för att 

gränsvärdet för rester från 

specifika 

bekämpningsmedel 

överskrids. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Låg Hög 3 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

rapsolja är emellertid mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

Ingen produkt som inte 

uppfyller kraven ska 

användas i foder. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  

 4.3 
Kemisk raffinering: framställning av (salter av) soap stock och 
sura oljor av raps fria från deodestillat 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

rapsfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser.  

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras.  

 * I vissa ursprung för 

rapsfrön kan risken vara 

medelhög för att 

gränsvärdet för rester från 

specifika 

bekämpningsmedel 

överskrids. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

rapsolja är emellertid mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Dioxin C Mycket låg Hög 2 FEDIOL:s faktablad om 

krossning och raffinering i fråga 

om tillverkning av soap stock (ref 

12SAF183) visar att halten av 

oljelösliga föroreningar i soap 

stock motsvarar halten i råolja.  

Enligt förordning 225/2012 om 

ändring av förordning 183/2005 om 

foderhygien ska 100 % av partierna 

av soap stock och sura oljor för 

djurfoder provas med avseende på 

summan av dioxiner och dioxinlika 

PCB.  

 

 I integrerade krossnings- 

och 

raffineringsanläggningar 

kan soap stock säkert 

återinföras i mjölet. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   4.4 Kemisk raffinering: framställning av deodestillat av raps 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  
ANMÄRKNING

AR  

        

 

 

Dioxin C Medelhög Hög 4 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid 

raffinering av oljan är blekjord. 

Vid kemisk raffinering 

koncentreras dioxiner i 

deodestillaten. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder 

av vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

och för summan av dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Enligt förordning 225/2012 om 

ändring av förordning 183/2005 om 

foderhygien ska 100 % av partierna 

av deodestillat för djurfoder provas 

med avseende på summan av 

dioxiner och dioxinlika PCB.  

 

Produkter avsedda för djurfoder 

som innehåller en nivå av ett 

främmande ämne som överskrider 

den lagstadgade gränsen får inte 

blandas i utspädningssyfte med 

samma produkt eller andra 

produkter avsedda för djurfoder 

(direktiv 2002/32/EG). 

 

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

 

Deodestillat från kemisk raffinering är 

förbjudna från användning i foder om de 

inte har behandlats för att säkerställa att 

dioxinhalterna överensstämmer med 

gränserna för främmande ämnen enligt 

direktiv 2002/32 (se även FEDIOL:s 

faktablad om behandlade deodestillat för 

användning i foder, ref. 12SAF196).  

Fettprodukter som kommer från partier där 

raffineringsprocessen består av både 

fysisk och kemisk raffinering i samma 

utrustning kan användas för foder, 

förutsatt att det finns analytiska bevis på 

att gränsvärden för dioxin och rester från 

bekämpningsmedel respekteras. 

 

Köpa färsk blekjord från leverantörer som 

uppfyller villkoren i FEDIOL:s praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) som övre 

värde. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Medelhög Medelhög 3 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

rapsfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser. Vid 

kemisk raffinering koncentreras 

dock dioxiner i destillaten. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Förordningen 

gör det möjligt att använda en 

överföringsfaktor för tillåtna 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, förutsatt att 

fodersäkerheten garanteras. 

  

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Medelhög Hög 4 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

rapsolja är emellertid mycket låg, 

men de koncentreras i destillaten 

under raffinering. 

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

Deodestillat från kemisk raffinering är 

förbjudna från användning i foder om de 

inte har behandlats för att säkerställa att 

halterna av bekämpningsmedelsrester 

överensstämmer med gränserna för 

främmande ämnen enligt direktiv 2002/32 

(se även FEDIOL:s faktablad om 

behandlade deodestillat för användning i 

foder, ref. 12SAF196). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   5. Hydrogenering av rapsfröolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Nickel  C Låg Hög 3 Nickel används som katalysator 

vid hydrogenering (härdning) av 

olja.  

 Processhjälpmedel som kommer i 

direktkontakt med oljan måste vara avsedda 

för livsmedel eller av livsmedelskvalitet. 

Filtrera den härdade oljan. 

 

Nickelinnehållet i härdade 

oljor från FEDIOL-

medlemmar är betydligt 

lägre än 20 ppm.  
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   A. Lagring och transport av rapsfrön och rapsfrömjöl 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Toxiner från material för 

skadedjursbekämpning 

C Låg Hög 3 Förgiftade korn från öppna behållare 

kan hamna i livsmedelskedjan. 

 Ett program för 

skadedjursbekämpning som 

lämpar sig för i 

livsmedelskedjan måste 

användas. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Medelhög Medelhög 3 Användning av bekämpningsmedel 

på oljefrön efter skörd är riskfylld 

eftersom tiden för nedbrytning av 

bekämpningsmedlen är begränsad. 

Länder som exporterar oljefrön 

arbetar med positiva listor för 

användning av bekämpningsmedel 

som, för några ämnen, kan stå i 

konflikt med europeisk lagstiftning, i 

synnerhet vad gäller mjuka frön som 

solrosfrön. Bekämpningsmedel som 

använts för tidigare laster under 

lagring och transport kan 

kontaminera rapsfrön. 

Förordning 396/2005 

förbjuder att råvaror saluförs 

som inte uppfyller de högsta 

tillåtna gränsvärdena som 

fastställts i bilagorna till denna 

förordning. 

Transport- och lagerföretag 

måste använda 

bekämpningsmedel på ett 

korrekt sätt och dokumentera 

detta. I annat fall måste de 

kontrollera att resthalterna av 

de bekämpningsmedel som 

används vid transport och 

lagring överensstämmer med 

unionslagstiftningen. 

 

Kontaminering från 

föregående last under 

transport med gårdsvagnar, 

lastbilar, tankläktare eller 

oceangående fartyg 

C Låg Hög 3 Transport av oljeväxter och 

oljefrömjöl sker vanligen inte med 

transportmedel som är särskilt 

avsedda för transport av livsmedel 

eller foder. 

 Transportföretagen måste 

rengöra gårdsvagnar, 

lastbilar, tankläktare och 

oceangående fartyg före 

lastning. Inspektion av 

renlighet före lastning. 

 

Kontaminering från den 

senaste lasten under 

lagring 

C Låg Hög 3 Oljefrön och oljefrömjöl kan 

kontamineras med mykotoxin från 

tidigare laster. 

 Lagerföretag måste rengöra 

området före användning och 

måste besiktiga renligheten 

före användning. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  Förvanskning genom 

uppblandning med melamin 

C Låg Medelhög 2 Analytiskt imiterar melamin 

proteiner. 

I förordning 2002/32 fastställs 

ett gränsvärde på 2,5 mg/kg för 

melamin i foder. 

  

 

 

 Ny B. Transport av rapsfröolja och därav framställda produkter för 

användning som foder med tankvagnar, järnvägstankar, 

tankläktare eller fartyg (förutom oceangående fartyg). 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering från tidigare 

last 

        

- Tankvagnar, 
järnvägstankar och 
tankläktare  

C Medelhög Hög 4 Tankvagnar och tankläktare kan ha 

använts för produkter som inte är 

kompatibla med livsmedel eller foder, 

såsom petrokemiska produkter. 

 Tankvagnar och tankläktare 

som inte är särskilt avsedda 

för transport av livsmedel eller 

djurfoder bör ha genomgått ett 

validerat förfarande för 

rengöring. 

 

- Tankvagnar, containrar, 

järnvägstankar och 

tankläktare som följer EU:s 

standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Transport av de flesta vegetabiliska 

oljor sker med transportmedel som är 

särskilt avsedda för livsmedel. 

Enligt förordning nr 

EG/852/2004 om 

livsmedelshygien ska de 

tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare som används 

för att transportera flytande 

livsmedel vara särskilt 

avsedda för transporter av 

livsmedel. 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  användning som livsmedel 

(ref. 07COD138). 

- Tankfartyg som efterlever 

EU:s standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Tankfartyg som transporterar oljor och 

fetter under korta färder till havs inom 

EU måste, som ett absolut minimum, i 

de närmast föregående lasterna ha 

transporterat livsmedel eller en produkt 

som finns på EU:s lista över acceptabla 

föregående laster i direktiv 96/3/EG. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). FOSFA-

intyg om överensstämmelse, 

renlighet och lämplighet för 

fartygets tankar utfärdat av en 

FOSFA-medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

        

- Tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare 

C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk vid rengöringsstationer som 

rengör både fodertankar och kemiska 

tankar på samma plats. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

 

 

Tillämpa god praxis för 

rengöring av tankar. 

 

. 

 

 

 

- Tankfartyg C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk om fartyget inte är särskilt 

avsett för foder eller livsmedel. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  (inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last.  

Uppvärmningsvätskor eller 

kylvätskor från utrustning 

        

- Tankvagnar  C Låg Hög 3 Tankar av rostfritt stål som upphettas 

med kylvatten från motorn genom ett 

system med dubbla väggar (och inte 

spiraler).  

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

Användning av vätskor från 

termisk uppvärmning i system 

för direktuppvärmning är 

förbjuden. 

 

- Järnvägstankar, tankläktare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

 

 

 

 

 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

Järnvägstankars 

värmespiraler måste vara 

gjorda av rostfritt stål. 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs.  

 

 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

Uppvärmning med hjälp av 

hett vatten eller ånga 

rekommenderas. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   

- Tankfartyg 

 

C 

 

 

 

Låg 

 

Hög 

 

3 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Främmande föremål P Medelhög Medelhög 3   I kvalitetsplanen bör det 

föreskrivas att tankvagnar 

som transporterar raffinerad 

olja lastas under tak. 

 

Förvanskning C/P/B Medelhög Medelhög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

förekommit vid transport av oljor i 

ursprungsländerna för dessa oljor. 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

(ref. 07COD138). 

Analysera alla inkommande 

partier. 

 

De lägsta kraven i FEDIOL:s 

arbetsrutiner för bulkbilar och 

tankcontainrar för transport av 

fetter och oljor för direkt 

livsmedelsanvändning ska 

tillämpas, såsom tillgång till 

information om lastbilens 

position under färden och 

tätning av tanken (ref. 

07COD138). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja   

 C. Lagring av rapsfröolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIG

HETSGRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering på 

grund av brist på 

separering 

(kontaminering från 

föregående laster, 

användning av felaktiga 

sammanfogningar, delad 

utrustning) 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller terminaler som 

förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. 

Det föreligger en lägre risk när tankterminalen 

tillämpar EU:s lista över acceptabla föregående 

laster under havstransport för förvaring av 

vegetabiliska oljor. Minsta risk föreligger när de 

vegetabiliska oljorna förvaras i tankar som är 

särskilt avsedda för förvaring av livsmedel. 

Terminaler inom EU som 

förvarar oljor och fetter för 

livsmedelsanvändning 

måste tillämpa HACCP 

(EG-förordning nr 

852/2004). 

 

Lagringstankar särskilt avsedda 

för livsmedel eller djurfoder. I 

annat fall måste 

förvaringsföretagen åtminstone 

efterleva EU:s regler för tidigare 

laster i lagertankar vid transport 

till havs fastställda i direktiv 

96/3/EG. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller terminaler som 

förvarar både kemikalier och vegetabiliska oljor. 

De kan avstå från att använda rengöringsmedel 

som är avsedda för bruk inom 

livsmedelsindustrin. För tankterminaler inom EU 

som tillämpar HACCP och som förvarar 

vegetabiliska oljor och kemikalier separerat är 

risken för att fel rengöringsmedel används 

mycket liten. 

 Rengöringsmedlen ska vara 

anpassade för användning inom 

livsmedelsindustrin. 

 

 

Lösningsmedel från 

beläggning 

C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya beläggningar som 

migrerar till oljan, som kan hamna i 

fettsyradestillaten under raffinering. 

 Använd tankar i rostfritt stål. 

Använd inte tankar med ny 

beläggning för fettsyradestillat. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning från 

fallerande utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk uppvärmning får 

fortfarande användas. På grund av de relativt 

låga uppvärmningstemperaturerna vid lagring är 

dock risken för att vätskor från termisk 

uppvärmning läcker in till produkten låg. 

 Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har använts 

måste lagringsföretaget 

tillhandahålla dokumentation över 

nettoförluster och analysera dem 

om så behövs.  

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  Felaktig användning av 

tillsatser 

C Låg Hög 3 Tillsatser tillåtna för livsmedelsolja som används 

för olja som ska användas som foder – eller vice 

versa – för vilken användningen kanske inte har 

godkänts. 

 Enas om tydliga specifikationer 

när det gäller användning av 

tillsatser. 

 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med mineraloljor har skett i 

ursprungsländerna. Kontrollerna har 

intensifierats och risken för uppblandning har 

minskat. 

   

 

 D. Transport av rapsfröolja med oceangående fartyg  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGH

ETSGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering vid transport         

- Kontaminering från rester av 

föregående laster i tankar 

eller rör 

C Medelhög  Medelhög 3  Oceangående fartyg som 

transporterar oljor och fetter till EU 

för användning som livsmedel 

måste, som ett absolut minimum, i 

de närmast föregående lasterna ha 

transporterat livsmedel eller en 

produkt som finns på EU:s lista över 

acceptabla föregående laster i 

direktiv 96/3/EG. 

I direktiv 96/3/EG (undantag från 

EG-förordning nr 852/2004) 

föreskrivs att tidigare laster måste 

kontrolleras.  

 

 

FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren 

att informera köparen om innehållet 

under havstransporten i de tre 

föregående lasterna av oljor och 

fetter. 

 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom 

Europeiska unionen (ref. 

14COD152) (inklusive operativa 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

medlems inspektör. FOSFA:s 

kombinerade befälhavarintyg 

undertecknat av 

kapten/överstyrman eller en 

likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  FOSFA-förfaranden). 

 

EU har inte lagstiftat om 

havstransport av oljor och fetter för 

foderanvändning. 

       Användning av särskilda 

rörledningar vid lastning och 

avlastning. 

 

- Förorening från 

rengöringsmedel  

C Låg  Hög 3 Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag 

god praxis. 

 Kontrollera fartygets loggbok.   

Lösningsmedel från 

beläggning 

C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya 

beläggningar som migrerar till oljan, 

som kan hamna i fettsyradestillaten 

under raffinering. 

 Använd tankar i rostfritt stål. 

Använd inte tankar med ny 

beläggning för 

fettsyradestillat. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande 

användas. På grund av de relativt 

låga uppvärmningstemperaturerna 

under transport är dock risken för att 

vätskor från termisk uppvärmning 

läcker in till produkten låg. 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom 

Europeiska unionen (inklusive 

operativa FOSFA-förfaranden). 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 

Hydrauloljor från portabla 

pumpar 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor från portabla pumpar 

kan vara giftiga. 

 Användning av portabla 

pumpar med tydlig separering 

av den hydrauliska motorn 

från pumpen. Om inte måste 

hydrauloljor av 

livsmedelskvalitet användas. 

Hydrauliska motorer som är 

direkt sammankopplade till 

pumpen innebär en risk för att 

hydraulolja ska läcka in till den 

vegetabiliska oljan om 

tätningen inte fungerar. 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

skett i ursprungsländerna. 

Kontrollerna har intensifierats och 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av rapsfrömjöl och 
rapsfröolja  risken för uppblandning har minskat. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

 

 

  

 

(4.1) 

Framställni
ng av 

raffinerad 
soja(böns)

olja 

(4.2) 

Framställnin
g av 

fettsyradestil
lat från 

sojabönor 

(4.3) 

Framställni
ng av sura 
oljor från 
sojabönor 

 

(4.4) 

Framställnin
g av 

deodestillat 
från 

sojabönor 

(4) Raffinering 

Filtre

rings

Soap 

stock 
Använd blekjord 

(3) Krossning av soja(bönor) 

Skal 

(3.2) Framställning av rålecitiner (gummi) 

(3.1) Utvinning av råolja 

(3.3) Framställning av soja(böns)mjöl 

Sura oljor av soja 

Raffinerad 

soja(böns)olja  

Soja(böns)skal 

  (A) Transport EU:s FODER-  

INDUSTRI 

INOM EU 

(B) Transport 

 Rålecitiner 

(3.4) Separering av soja(böns)skal 
Oraffinerad 

avslemmad 

Soja(böns)mjöl 

(B) Transport 

Blandnin

gar 

 (C) Lagring 

(B) Transport 

(C) Lagring 

(B) Transport  (C) Lagring 

(R
af

fin
er

in
g 

av
 d

el
ar

 a
v 

pa
rt

ie
t)

 

Deodestillat av 

soja 

Fettsyradestillat 

av soja 

(R
af

fin
er

in
g 

av
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el
ar

 a
v 

pa
rt

ie
t)

 

(D) Transport 

med 

oceangående 

fartyg 

UTANFÖR EU 

Flödesschema över framställningen av produkter av mjöl och olja av soja (sojabönor) avsedda  
för djurfoder i EU 

 Krossning av soja(bönor) 

 Skal 
Framställning av rålecitiner (gummi) 

Utvinning av råolja 

Framställning av soja(böns)mjöl 

(1) Odling av soja(bönor) 

   Soja(bönor) 

 Torkade 

(A) Transport         Lagring 

(2) Torkning vid primärproduktion 

Rålecitiner 

Separering av soja(böns)skal 

Bokstäver och siffror inom parentes hänvisar till påföljande sidor 

 Framställning 
av raffinerad 

soja(böns)olja 

Framställning 
av 

fettsyradestilla
t från 

Framställnin
g av sura 
oljor från 
sojabönor 

Framställnin
g av 

deodestillat 
från 

Raffinering 
Deodestillat av 

soja 

Fettsyradestillat av 

soja 

Sura oljor av soja 

Raffinerad 

soja(böns)olja 

Använd blekjord 
Filtrerings

hjälpmed Soap stock 

(B) Transport 

   Lagring 

Oraffinerad 

avslemmad 

Destillat av 

soja(böns)mjöl 
Soja(böns)skal 

(B) Transport 

(A) Transport    Lagring 

(D) Transport med 

oceangående fartyg 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

6. Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja 

av sojabönor  

 1. Odling av soja(bönor)* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C    De länder som exporterar soja(bönor) 

(USA, Brasilien, Argentina och Paraguay) 

arbetar med positiva listor för 

användningen av bekämpningsmedel 

under odlingen som, för några ämnen, kan 

stå i konflikt med europeisk lagstiftning om 

rester från bekämpningsmedel. 

Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedel på soja(bönor) visar 

att resthalterna ligger inom lagliga 

gränser. 

EG-förordning 396/2005 

förbjuder att råvaror saluförs 

som inte uppfyller de högsta 

tillåtna gränsvärdena som 

fastställts i bilagorna. I EG-

förordning nr 178/2006 

fastställs genom bilaga I en 

förteckning över livsmedel 

och foder för vilka 

gränsvärden gäller för 

bekämpningsmedelsrester. I 

förordning 149/2008 fastställs 

i bilagorna II, III och IV 

gränsvärden för de produkter 

som förtecknas i bilaga I. 

  

Icke EU-godkända genetiskt 

modifierade organismer 

B    Olika takt för godkännande av nya 

genetiskt modifierade organismer i EU och 

i tredjeländer från vilka oljeväxtfröer 

importeras. Risken för spår av icke EU-

godkända genetiskt modifierade 

organismer som hamnar i oljeväxtfröer 

importerade i EU. 

  Detta är en fråga om 

regelefterlevnad snarare än en 

fråga om livsmedelssäkerhet. 

Växtgift C    Soja(bönor) kan innehålla ogräs. Genom direktiv 2002/32/EG 

begränsas det högsta tillåtna 

innehållet av toxiska 

ogräsfrön. 

 Okulär besiktning av 

soja(bönor) rekommenderas 

som en kontrollåtgärd. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

 2. Torkning av soja(bönor) vid primärproduktion* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar som orsakas 

av torkningen  

        

- dioxin C    Förbränning av avfall kan leda 

till bildande av dioxiner. Hittills 

har näringsidkarna 

konstaterat dioxinhalter i 

oraffinerad soja(böns)olja 

som är lägre än 

detektionsgränsen. 

Praxis för att förebygga och 

minska dioxiner och 

dioxinlika PCB-föroreningar i 

livsmedel och foder (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Enligt god tillverkningssed 
rekommenderas att bränslen som 
inte genererar dioxiner och 
dioxinliknande beståndsdelar och 
andra skadliga föroreningar används.  

Vid direkt uppvärmning ska 
anpassade brännare användas. 
Tillsyn anses nödvändig för att 
säkerställa att torknings- eller 
uppvärmningsprocesser inte 
resulterar i höjda halter av dioxiner 
och dioxinliknande PCB. Inga 
avfallsprodukter ska användas som 
bränsle vid direkt torkning. 

Foderråvaror som framställs av 

soja(bönor) måste uppfylla de 

gränsvärden för dioxiner och 

dioxinlika PCB som fastställs i direktiv 

2002/32/EG. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 
  

Verksamheter: krossning, oljeraffinering och bearbetning av 
soja(bönor)  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Hydrauloljor eller 

smörjmedel från utrustning 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla 

giftiga föreningar. 

 Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med 

hydrauloljor eller smörjmedel 

som inte är av 

livsmedelskvalitet undviks, 

och att risken för att 

produkten kontamineras av 

hydrauloljor och smörjmedel 

av livsmedelskvalitet 

minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering 

av använda mängder. 

 

Föroreningar i vatten såsom 

PFOS och PFOA 

 

C Låg Medelhög 2 Vatten används i krossnings- och 

raffineringsprocessen. 

För tillverkning av foder ska 

det vatten som används, i 

enlighet med 

förordning/183/2005/EG, vara 

av lämplig kvalitet. 

  

Rengöringsmedel och 

kokkemikalier 

C Medelhög Medelhög 3 Rengöringsmedel och ånga (vid 

användning av kokkemikalier) kommer i 

direktkontakt med produkten. 

 Rengöringsmedel som 

används inom 

produktionssystemet bör 

spolas ur. Rengöringsmedel 

och kokkemikalier ska vara 

anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

C Medelhög Hög 4 THF får fortfarande användas av icke-

FEDIOL-medlemmar. 

Enligt FEDIOL:s praxis för 

uppvärmning av ätliga oljor 

under bearbetning är 

Använd varmvatten eller ånga 

för uppvärmning. I annat fall 

bör en kontrollåtgärd 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

utrustning 

 

användning av THF inte 

tillåten. 

säkerställa att produkten inte 

kontamineras av vätskor från 

termisk uppvärmning.  

 

 

 3. Krossning av soja(bönor) 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Toxiner från material för 

skadedjursbekämpning 

C Låg Hög 3 Förgiftade korn från öppna behållare kan 

hamna i livsmedelskedjan. 

 Ett program för 

skadedjursbekämpning som 

lämpar sig för i 

livsmedelskedjan måste 

användas. 

 

Giftiga föreningar från 

hexan såsom bensen 

C Låg Hög 3 Industriell hexan kan innehålla giftiga 

föreningar. 

I direktiv 2009/32/EG 

fastställs renhetskriterier för 

användning av hexan vid 

krossning av oljefrön.  

Hexan av livsmedelskvalitet 

måste användas. 

 

Främmande material som 

glas, trä, metall etc. 

P Medelhög Medelhög 3 Främmande material kan förekomma.  Ett system bör finnas på plats 

för att avlägsna främmande 

material. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

 3.1 Utvinning av råolja  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar från 

filtreringshjälpmedel 

C Låg Hög 3 Råoljan kan potentiellt skölja ut 

föroreningar från filtreringshjälpmedlet. 

 Använda filterhjälpmedel som 

är lämpliga för 

livsmedelsindustrin. 

 

Mineraloljor från fallerande 

system för återvinning 

C Medelhög Medelhög 3 Mineraloljor av livsmedelskvalitet med låg 

eller genomsnittlig viskositet används för 

återvinning av hexan. Det ligger i 

näringsidkarens intresse att återvinna så 

mycket hexan som möjligt och därmed 

upprätthålla systemet för återvinning. 

 Mineraloljan för 

återvinningssystemet ska 

vara av livsmedelskvalitet. 

Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med oljor som 

inte är av livsmedelskvalitet 

undviks och att risken för att 

produkten kontamineras av 

oljor som är av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering 

av använda mängder. 

Det nederländska GMP-

gränsvärdet för C (10-40) 

i oljor är 400 mg/kg. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på soja(bönor) 

visar att resthalterna ligger inom lagliga 

gränser.  

I förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-/ 

koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

livsmedelssäkerheten 

garanteras.  

I FEDIOL:s ståndpunkt 

 * I vissa ursprung för 

sojabönor kan risken 

vara medelhög för att 

gränsvärdet för rester 

från specifika 

bekämpningsmedel 

överskrids. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 55 

Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

(11SAF181) dras slutsatsen 

att baserat på det 

genomsnittliga oljeinnehållet i 

sojabönor, mellan 18 % och 

21 %, bör en beräkningsfaktor 

på 5 användas för att 

fastställa gränsvärdet i 

sojabönsolja. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan förekomma i 

miljön. Risken att påträffa dem i 

oraffinerad soja(böns)olja är emellertid 

mycket låg. Användning av endosulfan är 

tillåten för soja(bönor). 

Övervakningsinformation visar att resterna 

i oraffinerad olja inte överstiger lagliga 

gränser. 

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Hexan som finns kvar i 

oraffinerad olja efter 

återvinning 

C Hög Låg 3 Efter extraktionen av hexan och 

efterföljande hexanåtervinning från oljan 

kommer spår av hexan att finnas i den 

oraffinerade oljan. 

 Enligt förordning 767/2009 

om utsläppande på 

marknaden av foder ska 

foderråvaror vara fria dels 

från kemiska orenheter som 

härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologiska 

bedömningar visar att rå 

sojaolja med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är fodersäker. 

FOSFA:s 

flampunktsgräns är vid 

121 ̊C, vilket avser 

säkerhet vid transport 

och lagring. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

 

 3.2 Framställning av rålecitiner 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Mineraloljor från fallerande 

system för återvinning 

C Medelhög Medelhög 3 Mineraloljor av livsmedelskvalitet med låg 

eller genomsnittlig viskositet används för 

återvinning av hexan. Det ligger i 

näringsidkarens intresse att återvinna så 

mycket hexan som möjligt och därmed 

upprätthålla systemet för återvinning. 

 Mineraloljan för 

återvinningssystemet ska 

vara av livsmedelskvalitet. 

Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med oljor som 

inte är av livsmedelskvalitet 

undviks och att risken för att 

produkten kontamineras av 

oljor som är av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering 

av använda mängder. 

Det nederländska GMP-

gränsvärdet för C (10-40) 

i oljor är 400 mg/kg. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på soja(bönor) 

visar att resthalterna kan överstiga lagliga 

gränser.  

I förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-/ 

koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

livsmedelssäkerheten 

garanteras.  

 

Kontrollera inkommande 

sojabönor eller rålecitiner. Om 

mängden rester från 

bekämpningsmedel 

överskrider gränsen ska en 

utvärdering av 

fodersäkerheten genomföras. 

* I vissa ursprung för 

sojabönor kan risken 

vara medelhög för att 

gränsvärdet för rester 

från specifika 

bekämpningsmedel 

överskrids. 
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Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan förekomma i 

miljön. Risken att påträffa dem i 

oraffinerad soja(böns)olja är emellertid 

mycket låg. Användning av endosulfan är 

tillåten för soja(bönor). 

Övervakningsinformation visar att resterna 

i oraffinerad olja inte överstiger lagliga 

gränser. 

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Hexan som finns kvar i 

rålecitiner efter återvinning 

C Hög Låg 3 Efter extraktionen av hexan och 

efterföljande hexanåtervinning från oljan 

kommer spår av hexan att finnas i den 

oraffinerade oljan. 

Enligt förordning 767/2009 om 

utsläppande på marknaden 

av foder ska foderråvaror vara 

fria dels från kemiska 

orenheter som härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologiska 

bedömningar visar att 

foderråvaror med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är fodersäkra. 

FOSFA:s 

flampunktsgräns är vid 

121 ̊C, vilket avser 

säkerhet vid transport 

och lagring. 

Patogener B Låg Medelhög 2 Mikrobiologisk tillväxt på grund av 

kondenserat vatten som avdunstat från 

vått gummi. 
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 3.3 Framställning av soja(böns)expeller och -mjöl 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Dioxin från 

klumpförebyggande medel 

C Låg Hög 3 Klumpförebyggande medel är av 

mineraliskt ursprung och kan innehålla 

dioxiner naturligt. Dioxiner är giftiga för 

människor och djur. 

Förordning 2439/1999/EG 

innehåller kvalitetskrav för 

klumpförebyggande medel. 

Inköp av klumpförebyggande 

medel av foderkvalitet. 

 

Salmonella B Hög Hög 4 Salmonella är den största faran för 

mikrobiologisk kontaminering av foder. 

Salmonella är vanligt förekommande i 

miljön, och varje länk i livsmedelskedjan, 

från producenter till konsumenter, har en 

roll att spela när det gäller att minska 

risken för salmonella som skadar djur eller 

människor. FEDIOL har tillsammans med 

tre andra sammanslutningar som 

företräder foderleverantörer och 

konsumenter, närmare bestämt FEFAC, 

COCERAL och COPA-COGECA, 

accepterat ansvaret för att utfärda riktlinjer 

för branschen som stöd i kampen mot 

salmonella. De offentliggjorde de 

gemensamma principerna Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain i juni 

2011. De europeiska riktlinjerna för god 

praxis vid industriell framställning av säkra 

foderråvaror har ändrats för att följa dessa 

principer. 

 

 

FEDIOL:s, FEFAC:s, 

COCERAL:s och COPA-

COGECA:s Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain. 

 

Näringsidkarens 

grundförutsättningar ska 

omfatta följande åtgärder: 

a) Säkra foderråvaror från 

kontaminering i samband med 

bearbetning och lagring, 

exempelvis genom slutna 

system, god hygienpraxis, 

eller genom att dela upp 

anläggningen i hygieniska 

områden på ett sätt som är 

lämpligt. 

b) Tillämpa kontroller för tid 

och temperatur i rosten 

(desolventiser toaster). 

c) Utföra kontroller av 

vattenhalt i mjöl/expellrar.  

 

Om övervakningssystemet 

visar att salmonella finns i den 

färdiga foderråvaran ska 

följande åtgärder övervägas: 

o Serotypning och 

 

Näringsidkaren ska 

införa linjeövervakning 

med prover som ska tas 

från hela linjen, från att 

produkten lämnar rosten, 

från dess införsel i 

lagersilo, och från 

utlastningsområdet. 

 

Näringsidkaren ska 

fastställa realistiska mål 

för att minska 

förekomsten av 

salmonellakontaminering 

i sitt mjöl/sina expellrar 

baserat på tidigare 

uppgifter. 
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spårning för att identifiera 
föroreningskällan. 
o Översyn av 
förhållandena för bearbetning 
och relevanta 
grundförutsättningar. 
o Ytterligare 
rengöring av lager och fordon 
(i förekommande fall).  
o Ytterligare 
rengöring av anläggning och 
utrustning.  
o Översyn av 
tidigare övervakningsresultat. 
o Överväga 
ytterligare utbildning eller 
förändringar av processer och 
rutiner. 
o Användning av 
kemisk rening i syfte att 
minska salmonella till 
godtagbara nivåer. 

Dioxin från använd blekjord C Låg Hög 3 Blekjord är av mineraliskt ursprung och 

kan innehålla dioxiner naturligt. Dioxiner är 

giftiga för människor och djur. 

I direktiv 2002/32/EG 

föreskrivs en gräns för halten 

av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) och för summan av 

dioxiner och dioxinlika PCB 

på 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

FEDIOL har utvecklat en 

praxis om inköpsvillkoren för 

färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

som övre värde. 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis 

om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

Risken gäller endast 

integrerade krossnings- 

och 

raffineringsanläggningar. 

Hexanrester C Hög Låg 3 Hexanrester förekommer i oljefrömjöl. Enligt förordning 767/2009 om 

utsläppande på marknaden 

 Toxikologiska 

bedömningar visar att 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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av foder ska foderråvaror vara 

fria dels från kemiska 

orenheter som härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

oljefrömjöl med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är fodersäkra. 

Tyskland har avtalsvillkor 

med en gräns på högst 

300 ppm hexan i 

sojabönsmjöl för att 

förebygga explosionsrisk 

vid transport med 

tankläktare. 

Kadmium C Låg Medelhög 2 Beroende på ursprunget kan sojabönor 

innehålla höga halter av kadmium till följd 

av gödselbaserat Cd-förorenat fosfor. 

 

  Denna risk gäller vissa 

geografiska ursprung. 
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 3.4 Separering av soja(böns)skal 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Salmonella B Hög Hög 4 Salmonella är den största faran för 

mikrobiologisk kontaminering av foder. 

Salmonella är vanligt förekommande i 

miljön, och varje länk i livsmedelskedjan, 

från producenter till konsumenter, har en 

roll att spela när det gäller att minska 

risken för salmonella som skadar djur eller 

människor. FEDIOL har tillsammans med 

tre andra sammanslutningar som 

företräder foderleverantörer och 

konsumenter, närmare bestämt FEFAC, 

COCERAL och COPA-COGECA, tagit sitt 

ansvar och offentliggjorde i juni 2011 de 

gemensamma principerna Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain. De 

europeiska riktlinjerna för god praxis vid 

industriell framställning av säkra 

foderråvaror har ändrats för att följa dessa 

principer. 

 

 FEDIOL:s, FEFAC:s, 

COCERAL:s och COPA-

COGECA:s Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain. 

. 

Näringsidkarens 

grundförutsättningar ska 

omfatta följande åtgärder: 

a) Säkra foderråvaror från 

kontaminering i samband med 

bearbetning och lagring, 

exempelvis genom slutna 

system, god hygienpraxis, 

eller genom att dela upp 

anläggningen i hygieniska 

områden på ett sätt som är 

lämpligt. 

b) Kontrollera vattenhalt.  

 

Om övervakningssystemet 

visar att salmonella finns i den 

färdiga foderråvaran ska 

följande åtgärder övervägas: 

o Serotypning och 
spårning för att identifiera 
föroreningskällan. 
o Översyn av 
förhållandena för bearbetning 
och relevanta 
grundförutsättningar. 
o Ytterligare 
rengöring av lager och fordon 
(i förekommande fall).  
o Ytterligare 
rengöring av anläggning och 
utrustning.  
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o Översyn av 
tidigare övervakningsresultat. 
o Överväga 
ytterligare utbildning eller 
förändringar av processer och 
rutiner. 
o  Användning av 
kemisk rening i syfte att 
minska salmonella till 
godtagbara nivåer. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på sojabönor 

visar att resthalterna ligger inom lagliga 

gränser.  

Policyn för högsta tillåtna värde i länder 

utanför EU skiljer sig åt från policyn för 

högsta tillåtna värde inom EU. 

I EG-förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av bekämpningsmedel.  

FEDIOL:s kontrakt för inköp av 

solrosfrön från Svarta 

havsområdet innehåller en klausul 

om uppfyllande av EU:s 

lagstiftning för högsta tillåtna 

värde. 

 * I vissa ursprung för 

sojabönor kan risken 

vara medelhög för att 

gränsvärdet för rester 

från specifika 

bekämpningsmedel 

överskrids. 
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 4. Raffinering  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar i 

processhjälpmedel  

(alkaliska lösningar, syror), 

t.ex. kvicksilver i 

kaustiksoda. 

C Låg Hög 3 Processhjälpmedel kommer i kontakt med 

produkten. 

 Processhjälpmedel som 

kommer i direktkontakt med 

oljan måste vara avsedda för 

livsmedel eller av 

livsmedelskvalitet. 
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 4.1 Framställning av raffinerad soja(böns)olja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  

ANMÄRKNINGA

R  

Dioxiner och dioxinlika PCB C Låg Hög 3 En potentiell källa till dioxinkontaminering 

för oljan är torkningen av sojabönorna och 

blekjord. Doseringsnivån för blekjord 

under raffinering är dock endast 1–3 %. 

Dioxin förångas delvis vid destillering. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en gräns för 

halten av dioxiner i foder av vegetabiliskt 

ursprung på 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

och för summan av dioxiner och dioxinlika 

PCB på  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett gränsvärde för 

dioxiner och dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) som övre värde. 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som 

uppfyller villkoren i 

FEDIOL:s praxis om 

inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för 

oljeraffinering. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på soja(bönor) 

visar att resthalterna kan överstiga lagliga 

gränser. Erfarenheter visar dock att 

bekämpningsmedelsresterna avlägsnas 

under raffinering. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna förordning gör 

det möjligt att använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

I FEDIOL:s ståndpunkt (11SAF181) dras 

slutsatsen att baserat på det genomsnittliga 

oljeinnehållet i sojabönor, mellan 18 % och 

21 %, bör en beräkningsfaktor på 5 användas 

för att fastställa gränsvärdet i sojabönsolja. 

 * I vissa 

ursprung för 

sojabönor kan 

risken vara 

medelhög för 

att gränsvärdet 

för rester från 

specifika 

bekämpningsm

edel överskrids. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan förekomma i 

miljön. Risken att påträffa dem i 

oraffinerad soja(böns)olja är emellertid 

I direktiv 2002/32/EG fastställs gränsvärden 

för vissa bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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djurfoder mycket låg. Användning av endosulfan är 

tillåten för soja(bönor). 

Övervakningsinformation visar att resterna 

i oraffinerad olja inte överstiger lagliga 

gränser. 

Främmande material såsom 

glas, trä, metall etc. 

P Medelhög Medelhög 3 Främmande material kan förekomma.  Tillämpa hygieniska 

metoder (t.ex. slutna 

system). Filtrera före 

lastning.  

 

 

 

 4.2 
Fysisk raffinering: framställning av fettsyradestillat från 
sojabönor 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  

ANMÄRKNINGA

R  

         

Dioxin C Låg Hög 3 En potentiell källa till dioxinkontaminering 

vid raffinering av oljan är blekjord. 

Doseringsnivån för blekjord under 

raffinering är dock endast 1–3 %. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en gräns för 

halten av dioxiner i foder av vegetabiliskt 

ursprung på 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

och för summan av dioxiner och dioxinlika 

PCB på  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkter avsedda för djurfoder som 

innehåller en nivå av ett främmande ämne 

som överskrider den lagstadgade gränsen får 

inte blandas i utspädningssyfte med samma 

produkt eller andra produkter avsedda för 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som 

uppfyller villkoren i 

FEDIOL:s praxis om 

inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för 

oljeraffinering. 
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djurfoder (direktiv 2002/32/EG). 

Enligt förordning 225/2012 om ändring av 

förordning 183/2005 om foderhygien ska 

100 % av partierna av fettsyradestillat för 

djurfoder provas med avseende på summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB.  

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett gränsvärde för 

dioxiner och dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) som övre värde. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på soja(bönor) 

visar att resthalterna kan överstiga lagliga 

gränser. Vid raffinering överförs rester av 

bekämpningsmedel från oljan till 

fettsyradestillatet. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna förordning gör 

det möjligt att använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

Kontrollera 

inkommande sojabönor 

eller fettsyradestillat. 

Om mängden rester 

från bekämpningsmedel 

överskrider gränsen ska 

en utvärdering av 

fodersäkerheten 

genomföras. 

* I vissa 

ursprung för 

sojabönor kan 

risken vara 

medelhög för 

att gränsvärdet 

för rester från 

specifika 

bekämpningsm

edel överskrids. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Låg Hög 3 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan förekomma i 

miljön. Risken att påträffa dem i 

oraffinerad soja(böns)olja är emellertid 

mycket låg. Användning av endosulfan är 

tillåten för soja(bönor). 

Övervakningsinformation visar att resterna 

i oraffinerad olja inte överstiger lagliga 

gränser. 

I direktiv 2002/32/EG fastställs gränsvärden 

för vissa bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

Ingen produkt som inte 

uppfyller kraven ska 

användas i foder. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3 

Kemisk raffinering: framställning av soap stock och sura oljor 
av soja, fria från deodestillat 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  

ANMÄRKNINGA

R  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på soja(bönor) 

visar att resthalterna kan överstiga 

gränserna. Resthaltnivån för 

bekämpningsmedel i sur olja motsvarar 

nivån i råolja. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna förordning gör 

det möjligt att använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för tillåtna 

bekämpningsmedel i bearbetade produkter, 

under förutsättning att fodersäkerheten 

garanteras. 

Kontrollera 

inkommande bönor 

eller soap stock och sur 

olja. Om mängden 

rester från 

bekämpningsmedel 

överskrider gränsen ska 

en utvärdering av 

fodersäkerheten 

genomföras. 

* I vissa 

ursprung för 

sojabönor kan 

risken vara 

medelhög för 

att gränsvärdet 

för rester från 

specifika 

bekämpningsm

edel överskrids. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan förekomma i 

miljön. Risken att påträffa dem i 

oraffinerad soja(böns)olja är emellertid 

mycket låg. Användning av endosulfan är 

tillåten för soja(bönor). 

Övervakningsinformation visar att resterna 

i oraffinerad olja inte överstiger lagliga 

gränser. 

I direktiv 2002/32/EG fastställs gränsvärden 

för vissa bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Dioxin C Mycket låg Hög 2 FEDIOL:s faktablad om krossning och 

raffinering i fråga om tillverkning av soap 

stock (ref 12SAF183) visar att halten av 

oljelösliga föroreningar i soap stock 

motsvarar halten i råolja. 

Enligt förordning 225/2012 om ändring av 

förordning 183/2005 om foderhygien ska 

100 % av partierna av soap stock och sura 

oljor för djurfoder provas med avseende på 

summan av dioxiner och dioxinlika PCB.  

 

 I integrerade 

krossnings- och 

raffineringsanlä

ggningar kan 

soap stock 

därför säkert 

återinföras i 

mjölet. 
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 4.4 Kemisk raffinering: framställning av deodestillat från sojabönor 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  

ANMÄRKNI

NGAR  

         

Dioxin C Medelhög Hög 4 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid raffinering av 

oljan är blekjord. Vid kemisk raffinering 

koncentreras dioxiner i deodestillaten. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en gräns för halten 

av dioxiner i foder av vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) och för summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Enligt förordning 225/2012 om ändring av 

förordning 183/2005 om foderhygien ska 100 % av 

partierna av deodestillat för djurfoder provas med 

avseende på summan av dioxiner och dioxinlika 

PCB.  

 

Produkter avsedda för djurfoder som innehåller en 

nivå av ett främmande ämne som överskrider den 

lagstadgade gränsen får inte blandas i 

utspädningssyfte med samma produkt eller andra 

produkter avsedda för djurfoder (direktiv 

2002/32/EG). 

FEDIOL har utvecklat en praxis om inköpsvillkoren 

för färsk blekjord för oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) som övre 

värde. 

Deodestillat från kemisk 

raffinering är förbjudna från 

användning i foder om de inte 

har behandlats för att 

säkerställa att dioxinhalterna 

överensstämmer med 

gränserna för främmande 

ämnen enligt direktiv 2002/32 

(se även FEDIOL:s faktablad 

om behandlade deodestillat 

för användning i foder, ref. 

12SAF196). 

 

Fettprodukter som kommer 

från partier där 

raffineringsprocessen består 

av både fysisk och kemisk 

raffinering i samma utrustning 

kan användas för foder, 

förutsatt att det finns 

analytiska bevis på att 

gränsvärden för dioxin och 

rester från 

bekämpningsmedel 

respekteras. 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis 

om inköpsvillkoren för färsk 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 69 

Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

blekjord för oljeraffinering. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Hög Medelhög 4 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

soja(bönor) visar att resthalterna kan 

överstiga lagliga gränser. Vid kemisk 

raffinering koncentreras 

bekämpningsmedelsresterna i 

deodestillaten. 

I förordning nr 396/2005 fastställs gränsvärden för 

resthalter av bekämpningsmedel. Förordningen gör 

det möjligt att använda en överföringsfaktor för 

tillåtna bekämpningsmedel i bearbetade produkter, 

förutsatt att fodersäkerheten garanteras. 

Kontrollera inkommande 

sojabönor eller deodestillat. 

Om mängden rester från 

bekämpningsmedel 

överskrider gränsen ska en 

utvärdering av 

fodersäkerheten genomföras. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Medelhög Hög 4 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan förekomma i 

miljön. Risken att påträffa dem i 

oraffinerad soja(böns)olja är emellertid 

mycket låg. Vid raffinering kan 

endosulfan till viss del hamna i 

destillatet. 

I direktiv 2002/32/EG fastställs gränsvärden för 

vissa bekämpningsmedelsrester i djurfoder. 

Deodestillat från kemisk 

raffinering är förbjudna från 

användning i foder om de inte 

har behandlats för att 

säkerställa att halterna av 

bekämpningsmedelsrester 

överensstämmer med 

gränserna för främmande 

ämnen enligt direktiv 2002/32 

(se även FEDIOL:s faktablad 

om behandlade deodestillat 

för användning i foder, ref. 

12SAF196). 

 

Mineralolja C Medelhög Medelhög 3 Mineraloljor som används som 

damningshindrande medel 

koncentreras i deodestillatet. 

 Kontrollera inkommande 

sojabönor eller deodestillat. 
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 5. Hydrogenering av sojabönsolja  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Nickel  C Låg Hög 3 Nickel används som katalysator vid 

hydrogenering (härdning) av olja.  

 Processhjälpmedel som 

kommer i direktkontakt med 

oljan måste vara avsedda för 

livsmedel eller av 

livsmedelskvalitet. 

Filtrera den härdade oljan. 

 

Nickelinnehållet i 

härdade oljor från 

FEDIOL-medlemmar är 

betydligt lägre än 

20 ppm. 

  



 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 71 

Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 
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 A. Lagring och transport av sojabönor, sojabönsmjöl och sojabönsskal 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHE

TSGRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Toxiner från material för 

skadedjursbekämpning 

C Låg Hög 3 Förgiftade korn från öppna behållare kan hamna 

i livsmedelskedjan. 

 Ett program för 

skadedjursbekämpning 

som lämpar sig för i 

livsmedelskedjan måste 

användas. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Medelhög Medelhög 3 Användning av bekämpningsmedel på oljefrön 

efter skörd är riskfylld eftersom tiden för 

nedbrytning av bekämpningsmedlen är 

begränsad. Länderna som exporterar oljefrön 

arbetar med positiva listor för användning av 

bekämpningsmedel som, för några ämnen, kan 

stå i konflikt med europeisk lagstiftning, i 

synnerhet vad gäller mjuka frön som solrosfrön. 

Förordning 396/2005 förbjuder 

att råvaror saluförs som inte 

uppfyller de högsta tillåtna 

gränsvärdena som fastställts i 

bilagorna till denna förordning. 

Transport- och 

lagerföretag måste 

använda 

bekämpningsmedel på ett 

korrekt sätt och 

dokumentera detta. I annat 

fall måste de kontrollera att 

resthalterna av de 

bekämpningsmedel som 

används vid transport och 

lagring överensstämmer 

med unionslagstiftningen. 

 

Kontaminering från 

föregående last under 

transport med gårdsvagnar, 

lastbilar, tankläktare eller 

oceangående fartyg 

C Låg Hög 3 Transport av oljeväxter och oljefrömjöl sker 

vanligen inte med transportmedel som är särskilt 

avsedda för transport av livsmedel eller foder. 

 Transportföretagen måste 

rengöra gårdsvagnar, 

lastbilar, tankläktare och 

oceangående fartyg före 

lastning. Inspektion av 

renlighet före lastning. 

 

Kontaminering från den 

senaste lasten under 

lagring 

C Låg Hög 3 Oljefrön och oljefrömjöl kan kontamineras med 

mykotoxin från tidigare laster. 

 Lagerföretag måste 

rengöra området före 

användning och måste 

besiktiga renligheten före 

användning. 
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soja (sojabönor)  

 

Damningshindrande medel 

på soja(bönor) 

C Medelhög Medelhög 3 För att förebygga damm tillåter man i USA 

besprutning av vit olja (paraffiner) på soja(bönor) 

på nivåer upp till 200 ppm. I Sydamerika 

används sojabönsolja. 

 Kontrollera inkommande 

sojabönor från USA. 

 

Förvanskning genom 

uppblandning med melamin 

C Låg Medelhög 2 Analytiskt imiterar melamin proteiner. I förordning 2002/32 fastställs ett 

gränsvärde på 2,5 mg/kg för 

melamin i foder. 

  

 

 

 

 Ny B. Transport av sojabönsolja och därav framställda produkter för 

användning som foder med tankvagnar, järnvägstankar, 

tankläktare eller fartyg (förutom oceangående fartyg). 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering från tidigare 

last 

        

- Tankvagnar, 
järnvägstankar och 
tankläktare  

C Medelhög Hög 4 Tankvagnar och tankläktare kan ha 

använts för produkter som inte är 

kompatibla med livsmedel eller foder, 

såsom petrokemiska produkter. 

 Tankvagnar och tankläktare 

som inte är särskilt avsedda 

för transport av livsmedel eller 

djurfoder bör ha genomgått ett 

validerat förfarande för 

rengöring. 

 

- Tankvagnar, containrar, 

järnvägstankar och 

tankläktare som följer EU:s 

standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Transport av de flesta vegetabiliska 

oljor sker med transportmedel som är 

särskilt avsedda för livsmedel. 

Enligt förordning nr 

EG/852/2004 om 

livsmedelshygien ska de 

tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare som används 

för att transportera flytande 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

livsmedel vara särskilt 

avsedda för transporter av 

livsmedel. 

 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

(ref. 07COD138). 

(ref. 07COD143F). 

- Tankfartyg som efterlever 

EU:s standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Tankfartyg som transporterar oljor och 

fetter under korta färder till havs inom 

EU måste, som ett absolut minimum, i 

de närmast föregående lasterna ha 

transporterat livsmedel eller en produkt 

som finns på EU:s lista över acceptabla 

föregående laster i direktiv 96/3/EG. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). FOSFA-

intyg om överensstämmelse, 

renlighet och lämplighet för 

fartygets tankar utfärdat av en 

FOSFA-medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

        

- Tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare 

C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk vid rengöringsstationer som 

rengör både fodertankar och kemiska 

tankar på samma plats. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

Tillämpa god praxis för 

rengöring av tankar. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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unionen (ref. 14COD152). 

 

 

 

. 

 

- Tankfartyg C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk om fartyget inte är särskilt 

avsett för foder eller livsmedel. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last.  

 

Uppvärmningsvätskor eller 

kylvätskor från utrustning 

        

- Tankvagnar  C Låg Hög 3 Tankar av rostfritt stål som upphettas 

med kylvatten från motorn genom ett 

system med dubbla väggar (och inte 

spiraler).  

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

Användning av vätskor från 

termisk uppvärmning i system 

för direktuppvärmning är 

förbjuden. 

 

- Järnvägstankar, tankläktare  

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

Låg 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

 

 

 

Järnvägstankars 

värmespiraler måste vara 

gjorda av rostfritt stål. 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

Uppvärmning med hjälp av 

hett vatten eller ånga 

rekommenderas. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

 

 

 

 

 

 

- Tankfartyg 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

 

 

 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

dem om så behövs.  

 

 

 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Främmande föremål P Medelhög Medelhög 3   I kvalitetsplanen bör det 

föreskrivas att tankvagnar 

som transporterar raffinerad 

olja lastas under tak. 

 

Förvanskning C/P/B Medelhög Medelhög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

förekommit vid transport av oljor i 

ursprungsländerna för dessa oljor. 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

(ref. 07COD138) 

Analysera alla inkommande 

partier. 

De lägsta kraven i FEDIOL:s 

arbetsrutiner för bulkbilar och 

tankcontainrar för transport av 

fetter och oljor för direkt 

livsmedelsanvändning ska 

tillämpas, såsom tillgång till 

information om lastbilens 

position under färden och 

tätning av tanken (ref. 

07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

 

 C. Lagring av sojabönsolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering på grund av 

brist på separering 

(kontaminering från 

föregående laster, 

användning av felaktiga 

sammanfogningar, delad 

utrustning) 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller terminaler som 

förvarar både kemikalier och vegetabiliska 

oljor. Det föreligger en lägre risk när 

tankterminalen tillämpar EU:s lista över 

acceptabla föregående laster under 

havstransport för förvaring av 

vegetabiliska oljor. Minsta risk föreligger 

när de vegetabiliska oljorna förvaras i 

tankar som är särskilt avsedda för 

förvaring av livsmedel. 

Terminaler inom EU som 

förvarar oljor och fetter för 

livsmedelsanvändning måste 

tillämpa HACCP (EG-

förordning nr 852/2004). 

 

Lagringstankar särskilt 

avsedda för livsmedel eller 

djurfoder. I annat fall måste 

förvaringsföretagen 

åtminstone efterleva EU:s 

regler för tidigare laster i 

lagertankar vid transport till 

havs fastställda i direktiv 

96/3/EG. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller terminaler som 

förvarar både kemikalier och vegetabiliska 

oljor. De kan avstå från att använda 

rengöringsmedel som är avsedda för bruk 

inom livsmedelsindustrin. För 

tankterminaler inom EU som tillämpar 

HACCP och som förvarar vegetabiliska 

oljor och kemikalier separerat är risken för 

att fel rengöringsmedel används mycket 

liten. 

 Rengöringsmedlen ska vara 

anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

 

Lösningsmedel från 

beläggning 

C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya beläggningar som 

migrerar till oljan, som kan hamna i 

fettsyradestillaten under raffinering. 

 Använd tankar i rostfritt stål. 

Använd inte tankar med ny 

beläggning för 

fettsyradestillat. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning från 

fallerande utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk uppvärmning 

får fortfarande användas. På grund av de 

relativt låga uppvärmningstemperaturerna 

vid lagring är dock risken för att vätskor 

 Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste 

lagringsföretaget 

Uppvärmning med hjälp 

av vatten och ånga 

rekommenderas. 
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Foder  
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

tillhandahålla dokumentation 

över nettoförluster och 

analysera dem om så behövs.  

Felaktig användning av 

tillsatser 

C Låg Hög 3 Tillsatser tillåtna för livsmedelsolja 

används för olja avsedd för foder –eller 

vice versa – för vilken användningen 

kanske inte har godkänts.  

 Enas om tydliga 

specifikationer när det gäller 

användning av tillsatser. 

 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med mineraloljor har skett i 

ursprungsländerna. Kontrollerna har 

intensifierats och risken för uppblandning 

har minskat. 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

 D. Transport av sojabönsolja med oceangående fartyg 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHE

TSGRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering vid transport         

- Kontaminering från rester av 

föregående laster i tankar 

eller rör 

C Medelhög  Medelhög 3  Oceangående fartyg som transporterar 

oljor och fetter till EU för användning som 

livsmedel måste, som ett absolut 

minimum, i de närmast föregående 

lasterna ha transporterat livsmedel eller en 

produkt som finns på EU:s lista över 

acceptabla föregående laster i direktiv 

96/3/EG. 

I direktiv 96/3/EG (undantag från EG-

förordning nr 852/2004) föreskrivs att 

tidigare laster måste kontrolleras.  

 

 

FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren att 

informera köparen om innehållet under 

havstransporten i de tre föregående 

lasterna av oljor och fetter. 

 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) (inklusive 

operativa FOSFA-förfaranden). 

 

EU har inte lagstiftat om havstransport 

av oljor och fetter för foderanvändning. 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, 

renlighet och lämplighet för 

fartygets tankar utfärdat av 

en FOSFA-medlems 

inspektör. FOSFA:s 

kombinerade 

befälhavarintyg 

undertecknat av 

kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

       Användning av särskilda 

rörledningar vid lastning 

och avlastning. 

 

- Förorening från 

rengöringsmedel  

C Låg  Hög 3 Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag god 

praxis. 

 Kontrollera fartygets 

loggbok.  

 

Lösningsmedel från 

beläggning 

C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya beläggningar som 

migrerar till oljan, som kan hamna i 

 Använd tankar i rostfritt 

stål. Använd inte tankar 

med ny beläggning för 

Lösningsmedel från 

beläggning 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

soja (sojabönor)  

 

fettsyradestillaten under raffinering. fettsyradestillat. 

Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk uppvärmning 

får fortfarande användas. På grund av de 

relativt låga uppvärmningstemperaturerna 

under transport är dock risken för att 

vätskor från termisk uppvärmning läcker in 

till produkten låg. 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom Europeiska 

unionen (inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Om uppvärmningsvätskor 

från termisk uppvärmning 

har använts måste 

transportören av oljan 

tillhandahålla 

dokumentation över 

möjliga nettoförluster och 

analysera dem om så 

behövs. 

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 

Hydrauloljor från portabla 

pumpar 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor från portabla pumpar kan 

vara giftiga. 

 Användning av portabla 

pumpar med tydlig 

separering av den 

hydrauliska motorn från 

pumpen. Om inte måste 

hydrauloljor av 

livsmedelskvalitet 

användas. 

Hydrauliska motorer som är 

direkt sammankopplade till 

pumpen innebär en risk för 

att hydraulolja ska läcka in 

till den vegetabiliska oljan 

om tätningen inte fungerar. 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med mineraloljor har skett i 

ursprungsländerna. Kontrollerna har 

intensifierats och risken för uppblandning 

har minskat. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av solrosfrö 

   

 

 

EU:s FODER-  
INDUSTRI 

INOM EU 

(3) Krossning av solrosfrön 

Skal 

(3.2) Framställning av rålecitiner (gummi) 

(3.1) Utvinning av råolja 

(3.3) Framställning av solrosfrömjöl 

Fettsyradestillat 

från solros 

Sura oljor från 

solros 

Solrosfröskal 

  (A) Transport 

 Rålecitiner 

(3.3) Framställning av skal 
Rå avslemmad 

solrosfröolja 

Solrosfrömjöl 

(B) Transport 

Blandning

ar 

 (C) Lagring 

(B) Transport 

(C) Lagring 

(B) Transport 
 (C) Lagring 

(1) Odling av 

solrosfrön 

Solrosfrön 

Torkade solrosfrön 
 

(2) Torkning vid 
primärproduktion 

(R
af

fin
er

in
g 

av
 d

el
ar

 a
v 

pa
rt

ie
t)

 

 
(4.1) 

Framställni
ng av 

raffinerad 
solrosfröolj

a 

(A) Transport 

(A) Transport    Lagring 

(D) Transport med 

oceangående fartyg 

(4.4) 
Framställning 
av deodestillat 

från solros 

 

Filtre

rings

- 

 

hjälp

med

el 

(4.2) 
Framställnin

g av 
fettsyradestil

lat från 
solros 

 

Vax 

(4.3) 
Framställni
ng av sura 
oljor från 

solros 

 

Soap 

stock 

Använd blekjord 

(B) Transport 

   Lagring 

(4.4) 
Framställnin

g av 
deodestillat 
från solros 

 

(4) Raffinering 

Solrosfröskal 

Vax 
Soap 

stock 
Använd blekjord 

Deodestillat av solros 

Raffinerad solrosfröolja  

(B) Transport 

Filtre

rings

- 

 

hjälp

med

el 

(R
af

fin
er

in
g 

av
 d

el
ar

 a
v 

pa
rt

ie
t)

 

(D) Transport med 

oceangående fartyg 

UTANFÖR 
EU 

Flödesschema över produktionen av solrosfröoljeprodukter avsedda för djurfoder  

i EU 

 (3) Krossning av solrosfrön 

 Skal 

(3.1) Framställning av råolja och gummi 

(3.2) Framställning av solrosfrömjöl 

Odling av solrosfrön 

Solrosfrön 

Torkade solrosfrön 
 

(A) Transport Lagring 

Torkning vid primärproduktion 

Rålecitiner 

(3.3) Framställning av skal 

Bokstäver och 
siffror inom 
parentes 

hänvisar till 
påföljande 

sidor 

(4.1) 
Framställning av 

raffinerad sol 

rosfröolja 

(4.2) 
Framställning av 
fettsyradestillat 

från solros 
 

(4.3) 
Framställning 
av sura oljor 
från solros 

 

(4) Raffinering Deodestillat av solros 

 
Fettsyradestillat av 

solros 

Sura oljor från solros 

Oraffinerad avslemmad 

solrosfrölja 

 
Destillat av 

solrosfrömjöl 

Raffinerad solrosfröolja 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av solrosfrö 

 7. Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av solrosfrö 

 1. Odling av solrosfrön* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet.  

C    Tredjeländer som exporterar 

solrosfrön (t.ex. Argentina m.fl.) 

arbetar med positiva listor för 

användningen av 

bekämpningsmedel under odlingen 

som, för några ämnen, kan stå i 

konflikt med europeisk lagstiftning 

om rester från bekämpningsmedel. 

Vad gäller solrosfrön verkar 

användning av bekämpningsmedel 

efter skörd vara mer riskfylld än 

användning före skörd. 

EG-förordning nr 396/2005 

förbjuder att råvaror saluförs 

som inte uppfyller de högsta 

tillåtna gränsvärdena som 

fastställts i bilagorna. I EG-

förordning 178/2006 fastställs 

genom bilaga I en förteckning 

över livsmedel och foder för 

vilka gränsvärden gäller för 

bekämpningsmedelsrester. I 

förordning 149/2008 fastställs 

i bilagorna II, III och IV 

gränsvärden för de produkter 

som förtecknas i bilaga I.  

  

Växtgift C    Solrosfrön kan innehålla ogräsfröet 

Datura stramonium. Detta är särskilt 

fallet när det gäller Frankrike. 

  Okulär besiktning av solrosfrön 

rekommenderas som en 

kontrollåtgärd. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av solrosfrö 

 
 2. Torkning av solrosfrön vid primärproduktion* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar som orsakas 

av torkningen  

        

- dioxin C    Förbränning av avfall kan leda 

till bildande av dioxiner. Hittills 

har näringsidkarna 

konstaterat dioxinhalter i 

oraffinerad solrosfröolja som 

är lägre än 

detektionsgränsen. 

Praxis för att förebygga och 

minska dioxiner och dioxinlika 

PCB-föroreningar i livsmedel 

och foder (Codex CAC/RCP 

62-2006). 

 Enligt god tillverkningssed 
rekommenderas att bränslen 
som inte genererar dioxiner och 
dioxinliknande beståndsdelar och 
andra skadliga föroreningar 
används.  

Vid direkt uppvärmning ska 
anpassade brännare användas. 
Tillsyn anses nödvändig för att 
säkerställa att torknings- eller 
uppvärmningsprocesser inte 
resulterar i höjda halter av 
dioxiner och dioxinliknande PCB. 
Inga avfallsprodukter ska 
användas som bränsle vid direkt 
torkning. 

Foderråvaror som framställs av 

solrosfrön måste uppfylla de 
gränsvärden för dioxiner och 
dioxinlika PCB i som fastställs i 
direktiv 2002/32/EG. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av solrosfrö 

 

  
Verksamheter: krossning, oljeraffinering och bearbetning av 
solrosfrön.  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Hydrauloljor eller 

smörjmedel från utrustning 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla 

giftiga föreningar. 

 Grundförutsättningarna bör 
säkerställa att kontaminering av 
produkten med hydrauloljor eller 
smörjmedel som inte är av 
livsmedelskvalitet undviks, och att 
risken för att produkten kontamineras 
av hydrauloljor och smörjmedel av 
livsmedelskvalitet minimeras. 
Grundförutsättningarna skulle kunna 
inbegripa registrering av använda 
mängder. 

 

Föroreningar i vatten såsom 

PFOS och PFOA 

 

C Låg Medelhög 2 Vatten används i krossnings- och 

raffineringsprocessen. 

För tillverkning av foder ska 

det vatten som används, i 

enlighet med 

förordning/183/2005/EG, vara 

av lämplig kvalitet. 

  

Rengöringsmedel och 

kokkemikalier 

C Medelhög Medelhög 3 Rengöringsmedel och ånga (vid 

användning av kokkemikalier) kommer i 

direktkontakt med produkten. 

 Rengöringsmedel som används inom 

produktionssystemet bör spolas ur. 

Rengöringsmedel och kokkemikalier 

ska vara anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

utrustning 

 

C Medelhög Hög 4 THF får fortfarande användas av icke-

FEDIOL-medlemmar. 

Enligt FEDIOL:s praxis för 

uppvärmning av ätliga oljor 

under bearbetning är 

användning av THF inte 

tillåten. 

Använd varmvatten eller ånga för 

uppvärmning. I annat fall bör en 

kontrollåtgärd säkerställa att 

produkten inte kontamineras av 

vätskor från termisk uppvärmning. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Krossning av solrosfrön 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Toxiner från material för 

skadedjursbekämpning 

C Låg Hög 3 Förgiftade korn från öppna 

behållare kan hamna i 

livsmedelskedjan. 

 Ett program för 

skadedjursbekämpning som lämpar 

sig för i livsmedelskedjan måste 

användas. 

 

Giftiga föreningar från 

hexan såsom bensen 

C Låg Hög 3 Industriell hexan kan innehålla 

giftiga föreningar. 

I direktiv 2009/32/EG 

fastställs renhetskriterier för 

användning av hexan vid 

krossning av oljefrön.  

Hexan av livsmedelskvalitet måste 

användas. 

 

Främmande material som 

glas, trä, metall etc. 

P Medelhög Medelhög 3 Främmande material kan 

förekomma. 

 Ett system bör finnas på plats för att 

avlägsna främmande material. 
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 3.1 Utvinning av råolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar från 

filtreringshjälpmedel 

C Låg Hög 3 Råoljan kan potentiellt skölja ut 

föroreningar från 

filtreringshjälpmedlet. 

 Använda filterhjälpmedel som 

är lämpliga för 

livsmedelsindustrin. 

 

Mineraloljor från fallerande 

system för återvinning 

C Medelhög Medelhög 3 Mineraloljor av livsmedelskvalitet 

med låg eller genomsnittlig 

viskositet används för återvinning av 

hexan. Det ligger i näringsidkarens 

intresse att återvinna så mycket 

hexan som möjligt och därmed 

upprätthålla systemet för 

återvinning. 

 Mineraloljan för 

återvinningssystemet ska vara 

av livsmedelskvalitet. 

Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med oljor som 

inte är av livsmedelskvalitet 

undviks och att risken för att 

produkten kontamineras av 

oljor som är av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering 

av använda mängder. 

Den nederländska GMP-

standarden begränsar 

innehållet av C(10-40) i 

solrosfröoljor och biprodukter 

från raffinering till 1 000 mg/kg. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

solrosfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser.  

Policyn för högsta tillåtna värde i 

länder utanför EU skiljer sig åt från 

policyn för högsta tillåtna värde 

inom EU. 

I EG-förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-/ 

koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

livsmedelssäkerheten 

garanteras. 

I FEDIOL:s ståndpunkt 

 * I vissa ursprung för solrosfrön 

kan risken vara medelhög för 

att gränsvärdet för rester från 

specifika bekämpningsmedel 

överskrids. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 (11SAF181) dras slutsatsen 

att baserat på det 

genomsnittliga oljeinnehållet i 

solrosfrön, mellan 40 % och 

45 %, bör en beräkningsfaktor 

på  

2,5 användas för att fastställa 

gränsvärdet i solrosfröolja. 

FEDIOL:s kontrakt för inköp 

av solrosfrön från Svarta 

havsområdet innehåller en 

klausul om uppfyllande av 

EU:s lagstiftning för högsta 

tillåtna värde. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

solrosfröolja är emellertid mycket 

låg.  

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Hexan som finns kvar i 

oraffinerad olja efter 

återvinning 

C Hög Låg 3 Efter extraktionen av hexan och 

efterföljande hexanåtervinning från 

oljan kommer spår av hexan att 

finnas i den oraffinerade oljan. 

Enligt förordning 767/2009 om 

utsläppande på marknaden av 

foder ska foderråvaror vara 

fria dels från kemiska 

orenheter som härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologiska bedömningar 

visar att råolja med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är säker. FOSFA:s 

flampunktsgräns är vid 121 ̊C, 

vilket avser säkerhet vid 

transport och lagring. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 3.2 Framställning av rålecitiner 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Mineraloljor från fallerande 

system för återvinning 

C Medelhög Hög 3 Mineraloljor av livsmedelskvalitet 

med låg eller genomsnittlig 

viskositet används för återvinning av 

hexan. Det ligger i näringsidkarens 

intresse att återvinna så mycket 

hexan som möjligt och därmed 

upprätthålla systemet för 

återvinning. 

 Mineraloljan för 

återvinningssystemet ska vara 

av livsmedelskvalitet. 

Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med oljor som 

inte är av livsmedelskvalitet 

undviks och att risken för att 

produkten kontamineras av 

oljor som är av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering 

av använda mängder. 

Den nederländska GMP-

standarden begränsar 

innehållet av C(10-40) i 

solrosfröoljor och biprodukter 

från raffinering till 1 000 mg/kg. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

solrosfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser.  

Policyn för högsta tillåtna värde i 

länder utanför EU skiljer sig åt från 

policyn för högsta tillåtna värde 

inom EU. 

I EG-förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en 

bearbetnings/koncentrationsfa

ktor för bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

livsmedelssäkerheten 

garanteras. 

FEDIOL:s kontrakt för inköp 

av solrosfrön från Svarta 

havsområdet innehåller en 

klausul om uppfyllande av 

EU:s lagstiftning för högsta 

tillåtna värde. 

 * I vissa ursprung för solrosfrön 

kan risken vara medelhög för 

att gränsvärdet för rester från 

specifika bekämpningsmedel 

överskrids. 
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 Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

solrosfröolja är emellertid mycket 

låg.  

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Hexan som finns kvar i 

oraffinerad olja efter 

återvinning 

C Hög Låg 3 Efter extraktionen av hexan och 

efterföljande hexanåtervinning från 

oljan kommer spår av hexan att 

finnas i den oraffinerade oljan. 

Enligt förordning 767/2009 om 

utsläppande på marknaden av 

foder ska foderråvaror vara 

fria dels från kemiska 

orenheter som härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologiska bedömningar 

visar att foderråvaror med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är säkra. FOSFA:s 

flampunktsgräns är vid 121 ̊C, 

vilket avser säkerhet vid 

transport och lagring. 

Patogener B Låg Medelhög 2 Mikrobiologisk tillväxt på grund av 

kondenserat vatten som avdunstat 

från rålecitinerna.  
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 3.3 Framställning av solrosfrömjöl 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Dioxin från 

klumpförebyggande medel 

C Låg Hög 3 Klumpförebyggande medel är av 

mineraliskt ursprung och kan 

innehålla dioxiner naturligt. Dioxiner 

är giftiga för människor och djur. 

Förordning 2439/1999/EG 

innehåller kvalitetskrav för 

klumpförebyggande medel. 

Inköp av klumpförebyggande 

medel av foderkvalitet. 

 

Salmonella B Hög Hög 4 Salmonella är den största faran för 

mikrobiologisk kontaminering av 

foder. Salmonella är vanligt 

förekommande i miljön, och varje 

länk i livsmedelskedjan, från 

producenter till konsumenter, har en 

roll att spela när det gäller att 

minska risken för salmonella som 

skadar djur eller människor. FEDIOL 

har tillsammans med tre andra 

sammanslutningar som företräder 

foderleverantörer och konsumenter, 

närmare bestämt FEFAC, 

COCERAL och COPA-COGECA, 

accepterat ansvaret för att utfärda 

riktlinjer för branschen som stöd i 

kampen mot salmonella. De 

offentliggjorde de gemensamma 

principerna Common principles for 

the management of the Salmonella 

risk in the feed chain i juni 2011. De 

europeiska riktlinjerna för god praxis 

vid industriell framställning av säkra 

foderråvaror har ändrats för att följa 

dessa principer. 

 

FEDIOL:s, FEFAC:s, 

COCERAL:s och COPA-

COGECA:s Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain. 

 

FEDIOL:s rekommendation 

om vattenhalten för 

rapsfrömjöl och solrosfrömjöl. 

 

 

Näringsidkarens 

grundförutsättningar ska 

omfatta följande åtgärder: 

a) Säkra foderråvaror från 

kontaminering i samband med 

bearbetning och lagring, 

exempelvis genom slutna 

system, god hygienpraxis, 

eller genom att dela upp 

anläggningen i hygieniska 

områden på ett sätt som är 

lämpligt. 

b) Tillämpa kontroller för tid 

och temperatur i rosten 

(desolventiser toaster). 

c) Utföra kontroller av 

vattenhalt i mjöl/expellrar. 

FEDIOL rekommenderar en 

vattenhalt på högst 12,5 % i 

solrosfrömjöl. 

 

Om övervakningssystemet 

visar att salmonella finns i den 

färdiga foderråvaran ska 

Näringsidkaren ska införa 

linjeövervakning med prover 

som ska tas från hela linjen, 

från att produkten lämnar 

rosten, från dess införsel i 

lagersilo, och från 

utlastningsområdet. 

 

Näringsidkaren ska fastställa 

realistiska mål för att minska 

förekomsten av 

salmonellakontaminering i sitt 

mjöl/sina expellrar baserat på 

tidigare uppgifter. 

 

) 
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 följande åtgärder övervägas: 

o Serotypning och spårning för 
att identifiera 
föroreningskällan. 

o Översyn av förhållandena för 
bearbetning och relevanta 
grundförutsättningar. 

o Ytterligare rengöring av lager 
och fordon (i förekommande 
fall).  

o Ytterligare rengöring av 
anläggning och utrustning.  

o Översyn av tidigare 
övervakningsresultat. 

o Överväga ytterligare 
utbildning eller förändringar 
av processer och rutiner. 

Användning av kemisk rening 

i syfte att minska salmonella 

till godtagbara nivåer. 

 

Dioxin från använd blekjord C Låg Hög 3 Blekjord är av mineraliskt ursprung 

och kan innehålla dioxiner naturligt. 

Dioxiner är giftiga för människor och 

djur. 

I direktiv 2002/32/EG 

föreskrivs en gräns för halten 

av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) och för summan av 

dioxiner och dioxinlika PCB 

på  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

FEDIOL har utvecklat en 

praxis om inköpsvillkoren för 

färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis om 

inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

Risken gäller endast 

integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 som övre värde. 

Mykotoxiner C Låg Hög 3 Otillräcklig torkning av solrosfrön  Kontrollera nivåerna av 

mykotoxiner i solrosfrömjölet. 

 

Kadmium C Medelhög Hög 4 Kadmium koncentreras i mjölet 

under krossning. Beroende på det 

geografiska ursprunget finns risk att 

solrosfrönas kadmiumnivåer kan 

leda till halter som överstiger 

gränsvärdet i mjölet. Gödselmedel 

baserat på fosfor av låg kvalitet kan 

innehålla höga halter av kadmium.  

Direktiv 2002/32/EG 

begränsar förekomsten av 

kadmium i foderråvaror av 

vegetabiliskt ursprung till 

1 ppm. 

Beroende på utsädets 

ursprung, kontrollera per parti 

för inkommande solros. 

Denna risk gäller vissa 

geografiska ursprung. 

 

Hexanrester C Hög Låg 3 Hexanrester förekommer i 

oljefrömjöl. 

Enligt förordning 767/2009 om 

utsläppande på marknaden av 

foder ska foderråvaror vara 

fria dels från kemiska 

orenheter som härrör från 

framställningsprocessen, dels 

från processhjälpmedel, 

såvida inte en högsta tillåten 

halt fastställs i förteckningen. I 

förteckningen över 

foderråvaror, förordning 

68/2013, införs ett gränsvärde 

för fastställande av högsta 

halter för dessa kemiska 

orenheter på 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologiska bedömningar 

visar att oljefrömjöl med 

hexannivåer på upp till 

1 000 ppm är fodersäkra. OVID 

i Tyskland har ett 

säkerhetsdatablad som 

hänvisar till en maxgräns på 

300 ppm hexan i solrosfrömjöl 

för att förebygga explosionsrisk 

vid transport med tankläktare. 

Arsenik C Låg Medelhög 2 Kontaminering av solrosfrön med 

arsenik har observerats i Spanien. 

   

Datura stramonium B Låg* Medelhög 2  Enligt direktiv 2002/32/EG är 

den högsta tillåtna halten av 

Datura stramonium i 

foderråvaror begränsad till 

 * I vissa ursprung för solrosfrö 

kan risken vara medelhög för 

att den högsta gränsen för 

Datura stramonium i 
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 1 000 ppm. solrosfrömjöl överskrids. 
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 3.4 Separering av solrosfröskal 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Salmonella B Hög Hög 4 Salmonella är den största faran för 

mikrobiologisk kontaminering av foder. 

Salmonella är vanligt förekommande i 

miljön, och varje länk i livsmedelskedjan, 

från producenter till konsumenter, har en 

roll att spela när det gäller att minska 

risken för salmonella som skadar djur eller 

människor. FEDIOL har tillsammans med 

tre andra sammanslutningar som 

företräder foderleverantörer och 

konsumenter, närmare bestämt FEFAC, 

COCERAL och COPA-COGECA, tagit sitt 

ansvar och offentliggjorde i juni 2011 de 

gemensamma principerna Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain. De 

europeiska riktlinjerna för god praxis vid 

industriell framställning av säkra 

foderråvaror har ändrats för att följa dessa 

principer. 

 

 

FEDIOL:s, FEFAC:s, 

COCERAL:s och COPA-

COGECA:s Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain. 

 

Näringsidkarens 

grundförutsättningar ska 

omfatta följande åtgärder: 

a) Säkra foderråvaror från 

kontaminering i samband med 

bearbetning och lagring, 

exempelvis genom slutna 

system, god hygienpraxis, 

eller genom att dela upp 

anläggningen i hygieniska 

områden på ett sätt som är 

lämpligt. 

b) Kontrollera vattenhalt.  

Om övervakningssystemet 

visar att salmonella finns i den 

färdiga foderråvaran ska 

följande åtgärder övervägas: 

o  Serotypning och spårning 
för att identifiera 
föroreningskällan. 

o  Översyn av förhållandena 
för bearbetning och 
relevanta 
grundförutsättningar. 

o  Ytterligare rengöring av 
lager och fordon (i 
förekommande fall).  

o  Ytterligare rengöring av 
anläggning och utrustning.  

o  Översyn av tidigare 
övervakningsresultat. 

o  Överväga ytterligare 
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 utbildning eller förändringar 
av processer och rutiner. 

 Användning av kemisk rening 

i syfte att minska salmonella 

till godtagbara nivåer. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på solrosfrön 

visar att resthalterna ligger inom lagliga 

gränser.  

Policyn för högsta tillåtna värde i länder 

utanför EU skiljer sig åt från policyn för 

högsta tillåtna värde inom EU. 

I EG-förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel.  

FEDIOL:s kontrakt för inköp 

av solrosfrön från Svarta 

havsområdet innehåller en 

klausul om uppfyllande av 

EU:s lagstiftning för högsta 

tillåtna värde. 

 * I vissa ursprung för 

solrosfrön kan risken 

vara medelhög för att 

gränsvärdet för rester 

från specifika 

bekämpningsmedel 

överskrids. 
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 4. Raffinering 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar i 

processhjälpmedel  

(alkaliska lösningar, syror), 

t.ex. kvicksilver i 

kaustiksoda. 

C Låg Hög 3 Processhjälpmedel kommer i 

kontakt med produkten. 

 Processhjälpmedel som kommer i 

direktkontakt med oljan måste vara 

avsedda för livsmedel eller av 

livsmedelskvalitet. 
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  4.1 Framställning av raffinerad solrosfröolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Dioxiner och dioxinlika PCB C Låg Hög 3 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering för oljan 

är torkning av solrosfrö och 

blekjord. Doseringsnivån för 

blekjord under raffinering är 

dock endast 1–3 %. Dioxin 

förångas delvis vid 

destillering. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder 

av vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

och för summan av dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). FEDIOL har 

utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) som övre 

värde. 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis om 

inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 3 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

solrosfrön visar att 

resthalterna ligger inom 

lagliga gränser. Användning 

av bekämpningsmedel efter 

skörd är dock riskfylld och kan 

leda till att solrosfrön och 

biprodukter som framställs 

genom raffinering inte 

uppfyller gränsvärdena, om 

inte resthalterna helt 

avlägsnats vid raffineringen 

av råoljan. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

I FEDIOL:s ståndpunkt (11SAF181) 

dras slutsatsen att baserat på det 

genomsnittliga oljeinnehållet i 

solrosfrön, mellan 40 % och 45 %, 

bör en beräkningsfaktor på  

2, 5 användas för att fastställa 

gränsvärdet i solrosfröolja. 

Om mängden rester från 

bekämpningsmedel 

överskrider gränsen ska en 

utvärdering av 

fodersäkerheten genomföras. 

* I vissa ursprung för solrosfrön 

kan risken vara medelhög för 

att gränsvärdet för rester från 

specifika bekämpningsmedel 

överskrids. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

solrosfröolja är emellertid 

mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Mikrobiologisk 

kontaminering 

 

B Låg Medelhög 2 Mängden fukt (dvs. 

vattenaktiviteten) i raffinerade 

oljor är för låg för att bakterier 

ska kunna växa. 

   

Främmande material som 

glas, trä, metall etc. 

P Medelhög Medelhög 3 Främmande material kan 

förekomma. 

 Tillämpa hygieniska metoder 

(t.ex. slutna system). Filtrera 

före lastning.  
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  4.2 Fysisk raffinering: framställning av fettsyradestillat från solros 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

         

Dioxin C Låg Hög 3 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid raffinering 

av oljan är blekjord. Doseringsnivån 

för blekjord under raffinering är dock 

endast 1–3 %. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) och för summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkter avsedda för djurfoder som 

innehåller en nivå av ett främmande 

ämne som överskrider den 

lagstadgade gränsen får inte blandas i 

utspädningssyfte med samma produkt 

eller andra produkter avsedda för 

djurfoder (direktiv 2002/32/EG). 

Enligt förordning 225/2012 om ändring 

av förordning 183/2005 om foderhygien 

ska 100 % av partierna av 

fettsyradestillat för djurfoder provas 

med avseende på summan av dioxiner 

och dioxinlika PCB.  

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett gränsvärde 

för dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

som övre värde. 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis 

om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

solrosfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser. 

Användning av bekämpningsmedel 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna förordning 

gör det möjligt att använda en 

 * I vissa ursprung för 

solrosfrön kan risken 

vara medelhög för att 

gränsvärdet för rester 

från specifika 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 99 

Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av solrosfrö 

 gränsvärdet. efter skörd är dock riskfylld och kan 

leda till att solrosfrön och 

biprodukter som framställs genom 

raffinering inte uppfyller 

gränsvärdena. 

bearbetnings-/ 

koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras.  

bekämpningsmedel 

överskrids. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Låg Hög 3 Vissa förbjudna bekämpningsmedel 

kan förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

solrosfröolja är emellertid mycket 

låg. De koncentreras i 

fettsyradestillaten vid raffinering. 

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i djurfoder. 

Ingen produkt som inte 

uppfyller kraven ska 

användas i foder. 
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 4.3 
Kemisk raffinering: Framställning av soap stock och sura oljor 
av solros, fria från deodestillat 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg* Medelhög 2 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

solrosfrön visar att 

resthalterna ligger inom 

lagliga gränser. Användning 

av bekämpningsmedel efter 

skörd är dock riskfylld och kan 

leda till att solrosfrön och 

biprodukter som framställs 

genom raffinering inte 

uppfyller gränsvärdena. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

 

 * I vissa ursprung för solrosfrön 

kan risken vara medelhög för 

att gränsvärdet för rester från 

specifika bekämpningsmedel 

överskrids. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

solrosfröolja är emellertid 

mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

.  

Dioxin C Mycket låg Hög 2 FEDIOL:s faktablad om 

krossning och raffinering i 

fråga om tillverkning av soap 

stock (ref 12SAF183) visar att 

halten av oljelösliga 

föroreningar i soap stock 

motsvarar halten i råolja. 

Enligt förordning 225/2012 om 

ändring av förordning 183/2005 om 

foderhygien ska 100 % av partierna 

av soap stock och sura oljor för 

djurfoder provas med avseende på 

summan av dioxiner och dioxinlika 

PCB.  

 

 I integrerade krossnings- och 

raffineringsanläggningar kan 

soap stock därför säkert 

återinföras i mjölet. 
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 4.4 Kemisk raffinering: Framställning av deodestillat från solros 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  

ANMÄRKNINGA

R  

         

Dioxin C Medelhög Hög 4 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid raffinering 

av oljan är blekjord. Vid kemisk 

raffinering koncentreras dioxiner i 

deodestillaten. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) och för summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkter avsedda för djurfoder som 

innehåller en nivå av ett främmande 

ämne som överskrider den 

lagstadgade gränsen får inte blandas i 

utspädningssyfte med samma produkt 

eller andra produkter avsedda för 

djurfoder (direktiv 2002/32/EG). 

 

Enligt förordning 225/2012 om ändring 

av förordning 183/2005 om foderhygien 

ska 100 % av partierna av deodestillat 

för djurfoder provas med avseende på 

summan av dioxiner och dioxinlika 

PCB.  

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett gränsvärde 

för dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

som övre värde. 

Köpa färsk blekjord från leverantörer 

som uppfyller villkoren i FEDIOL:s 

praxis om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

 

Deodestillat från kemisk raffinering 

är förbjudna från användning i foder 

om de inte har behandlats för att 

säkerställa att dioxinhalterna 

överensstämmer med gränserna för 

främmande ämnen enligt direktiv 

2002/32 (se även FEDIOL:s 

faktablad om behandlade 

deodestillat för användning i foder, 

ref. 12SAF196). 

Fettprodukter som kommer från 

partier där raffineringsprocessen 

består av både fysisk och kemisk 

raffinering i samma utrustning kan 

användas för foder, förutsatt att det 

finns analytiska bevis på att 

gränsvärden för dioxin och rester 

från bekämpningsmedel 

respekteras. 

 

Köpa färsk blekjord från leverantörer 

som uppfyller villkoren i FEDIOL:s 

praxis om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Medelhög Medelhög 3 Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester på 

solrosfrön visar att resthalterna 

ligger inom lagliga gränser. Vid 

kemisk raffinering koncentreras 

dock dioxiner i destillaten. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Förordningen gör 

det möjligt att använda en 

överföringsfaktor för tillåtna 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, förutsatt att fodersäkerheten 

garanteras. 

  

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Medelhög Hög 4 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

solrosfröolja är emellertid mycket 

låg, men de koncentreras i 

fettsyradestillaten under raffinering.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i djurfoder. 

Deodestillat från kemisk raffinering 

är förbjudna från användning i foder 

om de inte har behandlats för att 

säkerställa att halterna av 

bekämpningsmedelsrester 

överensstämmer med gränserna för 

främmande ämnen enligt direktiv 

2002/32 (se även FEDIOL:s 

faktablad om behandlade 

deodestillat för användning i foder, 

ref. 12SAF196).  

 

 

 

 

 

  



 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 103 

Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av solrosfrö 

  

 5. Hydrogenering av solrosfröolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Nickel  C Låg Hög 3 Nickel används som 

katalysator vid hydrogenering 

(härdning) av olja.  

 Processhjälpmedel som kommer i 

direktkontakt med oljan måste vara 

avsedda för livsmedel eller av 

livsmedelskvalitet. 

Filtrera den härdade oljan. 

 

Nickelinnehållet i härdade oljor 

från FEDIOL-medlemmar är 

betydligt lägre än 20 ppm. 
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 A. Lagring och transport av solrosfrön och solrosfrömjöl 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHE

TSGRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Toxiner från material för 

skadedjursbekämpning 

C Låg Hög 3 Förgiftade korn från öppna behållare kan hamna 

i livsmedelskedjan. 

 Ett program för 

skadedjursbekämpning 

som lämpar sig för i 

livsmedelskedjan måste 

användas. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Medelhög Medelhög 3 Användning av bekämpningsmedel på oljefrön 

efter skörd är riskfylld eftersom tiden för 

nedbrytning av bekämpningsmedlen är 

begränsad. Länderna som exporterar oljefrön 

arbetar med positiva listor för användning av 

bekämpningsmedel som, för några ämnen, kan 

stå i konflikt med europeisk lagstiftning, i 

synnerhet vad gäller mjuka frön som solrosfrön. 

Bekämpningsmedel som använts för tidigare 

laster under lagring och transport kan 

kontaminera solrosfrön. 

Förordning 396/2005 förbjuder 

att råvaror saluförs som inte 

uppfyller de högsta tillåtna 

gränsvärdena som fastställts i 

bilagorna till denna förordning. 

Transport- och 

lagerföretag måste 

använda 

bekämpningsmedel på ett 

korrekt sätt och 

dokumentera detta. I annat 

fall måste de kontrollera att 

resthalterna av de 

bekämpningsmedel som 

används vid transport och 

lagring överensstämmer 

med unionslagstiftningen. 

 

Kontaminering från 

föregående last under 

transport med gårdsvagnar, 

lastbilar, tankläktare eller 

oceangående fartyg 

C Låg Hög 3 Transport av oljeväxter och oljefrömjöl sker 

vanligen inte med transportmedel som är särskilt 

avsedda för transport av livsmedel eller foder. 

 Transportföretagen måste 

rengöra gårdsvagnar, 

lastbilar, tankläktare och 

oceangående fartyg före 

lastning. Inspektion av 

renlighet före lastning. 

 

Kontaminering från den 

senaste lasten under 

lagring 

C Låg Hög 3 Oljefrön och oljefrömjöl kan kontamineras med 

mykotoxin från tidigare laster. 

 Lagerföretag måste 

rengöra området före 

användning och måste 

besiktiga renligheten före 

användning. 
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 Förvanskning genom 

uppblandning med melamin 

C Låg Medelhög 2 Analytiskt imiterar melamin proteiner. I förordning 2002/32 fastställs ett 
gränsvärde på 2,5 mg/kg för 
melamin i foder. 

  

 

 

 Ny B. Transport av solrosfröolja och därav framställda produkter för 

användning som foder med tankvagnar, järnvägstankar, 

tankläktare eller fartyg (förutom oceangående fartyg). 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering från tidigare 

last 

        

- Tankvagnar, 
järnvägstankar och 
tankläktare  

C Medelhög Hög 4 Tankvagnar och tankläktare kan ha 

använts för produkter som inte är 

kompatibla med livsmedel eller foder, 

såsom petrokemiska produkter. 

 Tankvagnar och tankläktare 

som inte är särskilt avsedda 

för transport av livsmedel eller 

djurfoder bör ha genomgått ett 

validerat förfarande för 

rengöring. 

 

- Tankvagnar, containrar, 

järnvägstankar och 

tankläktare som följer EU:s 

standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Transport av de flesta vegetabiliska 

oljor sker med transportmedel som är 

särskilt avsedda för livsmedel. 

Enligt förordning nr 

EG/852/2004 om 

livsmedelshygien ska de 

tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare som används 

för att transportera flytande 

livsmedel vara särskilt 

avsedda för transporter av 

livsmedel. 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 (ref. 07COD138). 

- Tankfartyg som efterlever 

EU:s standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Tankfartyg som transporterar oljor och 

fetter under korta färder till havs inom 

EU måste, som ett absolut minimum, i 

de närmast föregående lasterna ha 

transporterat livsmedel eller en produkt 

som finns på EU:s lista över acceptabla 

föregående laster i direktiv 96/3/EG. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). FOSFA-

intyg om överensstämmelse, 

renlighet och lämplighet för 

fartygets tankar utfärdat av en 

FOSFA-medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

        

- Tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare 

C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk vid rengöringsstationer som 

rengör både fodertankar och kemiska 

tankar på samma plats. 

FEDIOL:s praxis för 
bulktransport av oljor och 
fetter till eller inom Europeiska 
unionen (ref. 14COD152). 
 

Tillämpa god praxis för 

rengöring av tankar. 

 

 

 

- Tankfartyg C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk om fartyget inte är särskilt 

avsett för foder eller livsmedel. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last.  

Uppvärmningsvätskor eller 

kylvätskor från utrustning 

        

- Tankvagnar  C Låg Hög 3 Tankar av rostfritt stål som upphettas 

med kylvatten från motorn genom ett 

system med dubbla väggar (och inte 

spiraler).  

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

Användning av vätskor från 

termisk uppvärmning i system 

för direktuppvärmning är 

förbjuden. 

 

- Järnvägstankar, tankläktare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tankfartyg 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

 

 

 

 

 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Järnvägstankars 

värmespiraler måste vara 

gjorda av rostfritt stål. 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs.  

 

 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Uppvärmning med hjälp av 

hett vatten eller ånga 

rekommenderas. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Främmande föremål P Medelhög Medelhög 3   I kvalitetsplanen bör det 

föreskrivas att tankvagnar 

som transporterar raffinerad 

olja lastas under tak. 

 

Förvanskning C/P/B Medelhög Medelhög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

förekommit vid transport av oljor i 

ursprungsländerna för dessa oljor. 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

(ref. 07COD138) 

Analysera alla inkommande 

partier. 

De lägsta kraven i FEDIOL:s 

arbetsrutiner för bulkbilar och 

tankcontainrar för transport av 

fetter och oljor för direkt 

livsmedelsanvändning ska 

tillämpas, såsom tillgång till 

information om lastbilens 

position under färden och 

tätning av tanken (ref. 

07COD138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Lagring av solrosfröolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering på grund av 

brist på separering 

(kontaminering från 

föregående laster, 

användning av felaktiga 

sammanfogningar, delad 

utrustning) 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller 

terminaler som förvarar både 

kemikalier och vegetabiliska oljor. 

Det föreligger en lägre risk när 

tankterminalen tillämpar EU:s lista 

över acceptabla föregående laster 

under havstransport för förvaring av 

vegetabiliska oljor. Minsta risk 

föreligger när de vegetabiliska 

oljorna förvaras i tankar som är 

särskilt avsedda för förvaring av 

livsmedel. 

Terminaler inom EU som 

förvarar oljor och fetter för 

livsmedelsanvändning måste 

tillämpa HACCP (EG-

förordning nr 852/2004). 

 

Lagringstankar särskilt 

avsedda för livsmedel eller 

djurfoder. I annat fall måste 

förvaringsföretagen 

åtminstone efterleva EU:s 

regler för tidigare laster i 

lagertankar vid transport till 

havs fastställda i direktiv 

96/3/EG. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller 

terminaler som förvarar både 

kemikalier och vegetabiliska oljor. 

De kan avstå från att använda 

rengöringsmedel som är avsedda 

för bruk inom livsmedelsindustrin. 

För tankterminaler inom EU som 

tillämpar HACCP och som förvarar 

vegetabiliska oljor och kemikalier 

separerat är risken för att fel 

rengöringsmedel används mycket 

liten. 

 Rengöringsmedlen ska vara 

anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

 

Lösningsmedel från 

beläggning 

C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya 

beläggningar som migrerar till oljan, 

som kan hamna i fettsyradestillaten 

under raffinering. 

 Använd tankar i rostfritt stål. 

Använd inte tankar med ny 

beläggning för 

fettsyradestillat. 
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 Vätskor från termisk 

uppvärmning från 

fallerande utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande 

användas. På grund av de relativt 

låga uppvärmningstemperaturerna 

vid lagring är dock risken för att 

vätskor från termisk uppvärmning 

läcker in till produkten låg. 

 Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste 

lagringsföretaget 

tillhandahålla dokumentation 

över nettoförluster och 

analysera dem om så behövs.  

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 

Felaktig användning av 

tillsatser 

C Låg Hög 3 Tillsatser tillåtna för livsmedelsolja 

som används för olja som ska 

användas som foder – eller vice 

versa – för vilken användningen 

kanske inte har godkänts. 

 Enas om tydliga 

specifikationer när det gäller 

användning av tillsatser. 

Missbruk av tillsatser 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

skett i ursprungsländerna. 

Kontrollerna har intensifierats och 

risken för uppblandning har minskat. 
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 D. Transport av solrosfröolja med oceangående fartyg 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHE

TSGRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering vid transport         

- Kontaminering från rester av 

föregående laster i tankar 

eller rör 

C Medelhög  Medelhög 3  Oceangående fartyg som 

transporterar oljor och fetter till EU 

för användning som livsmedel 

måste, som ett absolut minimum, i 

de närmast föregående lasterna ha 

transporterat livsmedel eller en 

produkt som finns på EU:s lista över 

acceptabla föregående laster i 

direktiv 96/3/EG. 

I direktiv 96/3/EG (undantag från EG-

förordning nr 852/2004) föreskrivs att 

tidigare laster måste kontrolleras.  

 

 

FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren att 

informera köparen om innehållet under 

havstransporten i de tre föregående 

lasterna av oljor och fetter. 

 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) (inklusive 

operativa FOSFA-förfaranden). 

 

EU har inte lagstiftat om havstransport 

av oljor och fetter för foderanvändning. 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

medlems inspektör. FOSFA:s 

kombinerade befälhavarintyg 

undertecknat av 

kapten/överstyrman eller en 

likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

       Användning av särskilda 

rörledningar vid lastning och 

avlastning. 

 

- Förorening från 

rengöringsmedel  

C Låg  Hög 3 Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag 

god praxis. 

 Kontrollera fartygets loggbok.   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av solrosfrö 

 Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande 

användas. På grund av de relativt 

låga uppvärmningstemperaturerna 

under transport är dock risken för att 

vätskor från termisk uppvärmning 

läcker in till produkten låg. 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom Europeiska 

unionen (inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 

Hydrauloljor från portabla 

pumpar 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor från portabla pumpar 

kan vara giftiga. 

 Användning av portabla 

pumpar med tydlig separering 

av den hydrauliska motorn 

från pumpen. Om inte måste 

hydrauloljor av 

livsmedelskvalitet användas. 

Hydrauliska motorer som är 

direkt sammankopplade till 

pumpen innebär en risk för att 

hydraulolja ska läcka in till den 

vegetabiliska oljan om 

tätningen inte fungerar. 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

skett i ursprungsländerna. 

Kontrollerna har intensifierats och 

risken för uppblandning har minskat. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna  

  

 

(3.1) Framställning av raffinerad olja 

Framställning av raffinerad olja 

(3.2) Framställning av fettsyradestillat 

(3.4) Framställning av deodestillat 

Framställning av sura oljor av raps 

 
(3.3) Framställning av sura oljor 

Framställning av deodestillat av raps 

 

(3) Raffinering 

UTANFÖR EU 

EU:S 
DJURFODERINDUS

TRI 

Bokstäver och siffror inom parentes hänvisar till påföljande sidor 

INOM EU 

(1) Odling av palmfrukter 

       Palmfrukter 

(A) Transport till oljefabriken 

Palmkärnor 

(2) Utvinning av råolja 

Torkning och bearbetning av 
palmkärnor Lagring 

(R
af

fin
er

in
g 

av
 d

el
ar

 a
v 

pa
rt

ie
t)

 

Fettsyradestillat 

 

Deodestillat 

Sura oljor 

(C) Lagring 

(B) Transport 

Beredning av fruktklasar 

 Raffinering 

 
Framställning av 

raffinerad, blekt och 
deodoriserad olja 

(RBD-olja) 

Oraffinerad 
olja 

RBD-olja 
RDB-fraktioner 

(B) Transport 

Fraktionering 
RBD-
olja 

(4) Spaltning Glycerin 

Beck 

Raffinerad olja 

Fraktionering Fraktionerade 
produkter av 

palmolja 

Fettsyror från spaltning 

(B) Transport 

(D) Transport med 
oceangående 

fartyg 

(B) Transport 

Blandninga
r 

(B) Transport 

(B) Transport 

Lagring och transport  

Flödesschema över framställningen av produkter av palmolja och palmkärnolja avsedda för 

 djurfoder i EU 

EU 

(C) Lagring 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 1.  Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 

 

 

 

 

  

 1. Odling av palmfrukter* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD* 

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C    De länder som exporterar 

palmolja (Indonesien, 

Malaysia samt övriga, bland 

annat i sydamerikanska och 

afrikanska länder) arbetar 

med positiva listor för 

användningen av 

bekämpningsmedel under 

odlingen som, för några 

ämnen, kan stå i konflikt med 

europeisk lagstiftning om 

rester från 

bekämpningsmedel. Hittills 

har inga resthalter av 

bekämpningsmedel påvisats i 

palmolja och palmkärnolja.  

EG-förordning 396/2005 

förbjuder att råvaror saluförs 

som inte uppfyller de högsta 

tillåtna gränsvärdena som 

fastställts i bilagorna. I EG-

förordning nr 178/2006 

fastställs genom bilaga I en 

förteckning över livsmedel och 

foder för vilka gränsvärden 

gäller för 

bekämpningsmedelsrester. I 

förordning 149/2008 fastställs 

i bilagorna II, III och IV 

gränsvärden för de produkter 

som förtecknas i bilaga I.  
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
 2. Framställning av oraffinerad palmolja och palmkärnolja* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kokkemikalier C    Ökad risk vid anläggningar 

som saknar god 

tillverkningssed. 

  Ånga (genom användning av kokkemikalier) 

som kommer i direktkontakt med produkten 

måste vara lämpad att användas inom 

livsmedelsindustrin. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C    Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester 

visar att rester sällan påträffas 

i oraffinerad palmolja och att 

eventuella resthalter ligger 

inom lagliga gränser.  

I förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av bekämpningsmedel. 

Denna förordning gör det möjligt 

att använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

livsmedelssäkerheten 

garanteras. I FEDIOL:s 

ståndpunkt (11SAF181) dras 

slutsatsen att baserat på det 

genomsnittliga oljeinnehållet i 

palmfrukter, mellan 50 % och 

55 %, och i palmkärnor, 45 %, 

bör en beräkningsfaktor på 2 

användas för att fastställa 

gränsvärdet i palmolja och 

palmkärnolja. 

  

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C    Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

palmolja eller palmkärnolja är 

emellertid mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 116 

Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
Återvinning av förorenat fett 

från fettfällor i spillvatten. 

C    Spillvatten kan vara kemiskt 

förorenat. 

  Fett från fettfällor i spillvatten får inte 

återvinnas och användas i livsmedel. 

Hydraulolja eller 

smörjmedel från utrustning 

C    Hydrauloljor och smörjmedel 

kan innehålla giftiga 

föreningar. 

  Grundförutsättningarna bör säkerställa att 

kontaminering av produkten med 

hydrauloljor eller smörjmedel som inte är av 

livsmedelskvalitet undviks och att risken för 

att produkten kontamineras av hydrauloljor 

och smörjmedel av livsmedelskvalitet 

minimeras. Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering av använda 

mängder. 

Det nederländska GMP-gränsvärdet för C 

(10-40) i oljor är 400 mg/kg. 

Främmande föremål P    Främmande föremål kan 

förekomma. 

  Ett system bör finnas på plats för att 

avlägsna eventuella främmande material. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna  

  

Verksamheter: raffinering och bearbetning av palmolja och 

palmkärnolja  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHETS

GRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Hydrauloljor eller 

smörjmedel från utrustning 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla 

giftiga föreningar. 

 Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med hydrauloljor 

eller smörjmedel som inte är av 

livsmedelskvalitet undviks, och 

att risken för att produkten 

kontamineras av hydrauloljor 

och smörjmedel av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering av 

använda mängder. 

 

Föroreningar i vatten såsom 

PFOS och PFOA 

 

C Låg Medelhög 2 Vatten används i krossnings- och 

raffineringsprocessen. 

För tillverkning av foder ska det 

vatten som används, i enlighet 

med förordning 183/2005/EG, 

vara av lämplig kvalitet. 

  

Rengöringsmedel och 

kokkemikalier 

C Medelhög Medelhög 3 Rengöringsmedel och ånga (vid användning 

av kokkemikalier) kommer i direktkontakt 

med produkten. 

 Rengöringsmedel som 

används inom 

produktionssystemet bör 

spolas ur. Rengöringsmedel 

och kokkemikalier ska vara 

anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

C Medelhög Hög 4 THF får fortfarande användas av icke-

FEDIOL-medlemmar. 

Enligt FEDIOL:s praxis för 

uppvärmning av ätliga oljor 

under bearbetning är 

Använd varmvatten eller ånga 
för uppvärmning. I annat fall 
bör en kontrollåtgärd 
säkerställa att produkten inte 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
utrustning 

 

användning av THF inte 

tillåten. 

kontamineras av vätskor från 
termisk uppvärmning. 

  

 3. 
Raffinering  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar i 

processhjälpmedel  

(alkaliska lösningar, syror), 

t.ex. kvicksilver i 

kaustiksoda. 

C Låg Hög 3 Processhjälpmedel 

kommer i kontakt med 

produkten. 

 Processhjälpmedel som kommer i 

direktkontakt med oljan måste vara av 

livsmedelskvalitet eller avsedda för 

livsmedel. 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
 3.1 Framställning av raffinerad palmolja och palmkärnolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Dioxin från blekjord C Låg Hög 3 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid 

raffinering av oljan är blekjord. 

Doseringsnivån för blekjord 

under raffinering är dock endast 

1–3 %. Dioxin förångas delvis vid 

destillering. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder 

av vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

och för summan av dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) som övre 

värde. 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis när 

det gäller inköp av färsk blekjord 

för oljeraffinering. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg Medelhög 2  Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester visar 

att rester sällan påträffas i 

oraffinerad palmolja och att 

eventuella resthalter ligger inom 

lagliga gränser. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. I 
FEDIOL:s ståndpunkt (11SAF181) 

dras slutsatsen att baserat på det 

genomsnittliga oljeinnehållet i 

palmfrukter, mellan 50 % och 55 %, 

och i palmkärnor, 45 %, bör en 

beräkningsfaktor på 2 användas för 

att fastställa gränsvärdet i palmolja 

och palmkärnolja. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

palmolja eller palmkärnolja är 

emellertid mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Mikrobiologisk 

kontaminering 

 

B Låg Medelhög 2 Mängden fukt (dvs. 

vattenaktiviteten) i raffinerade 

oljor är för låg för att bakterier 

ska kunna växa. 

   

Främmande material som 

glas, trä, metall etc. 

P Medelhög Medelhög 3   Tillämpa hygieniska metoder 

(t.ex. slutna system) och filtrera 

före lastning. 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 

 3.2 

Fysisk raffinering: framställning av fettsyradestillat från 

palmolja och palmkärnolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

         

Dioxin C Medelhög Hög 4 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering 

är den omgivande miljön 

och blekjorden. Dioxinet kan 

förflytta sig till 

fettsyradestillatet under fysisk 

raffinering. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) och för summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkter avsedda för djurfoder som 

innehåller en nivå av ett främmande 

ämne som överskrider den 

lagstadgade gränsen får inte blandas i 

utspädningssyfte med samma produkt 

eller andra produkter avsedda för 

djurfoder (direktiv 2002/32/EG). 

Enligt förordning 225/2012 om ändring 

av förordning 183/2005 om foderhygien 

ska 100 % av partierna av 

fettsyradestillat för djurfoder provas 

med avseende på summan av dioxiner 

och dioxinlika PCB.  

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett gränsvärde 

för dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

som övre värde. 

Risken kan 

hanteras genom 

- att partiet uttryckligen är 

godkänt, eller 

- behandling med aktivt kol för 

att filtrera dioxinet. 

 

 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis 

om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

C Låg Medelhög 2  Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester 

visar att rester sällan påträffas 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna förordning 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

i oraffinerad palmolja och att 

eventuella resthalter ligger 

inom lagliga gränser. 

gör det möjligt att använda en 

bearbetnings-/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Låg Hög 3 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

palmolja är emellertid mycket 

låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i djurfoder. 

Ingen produkt som inte 

uppfyller kraven ska 

användas i foder. 

 

Polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH) i 

fettsyradestillat av 

palmkärna 

C Hög Medelhög 4 Lätta PAH koncentreras i 

fettsyradestillatet under 

deodoriseringen. Om aktivt 

kol har tillsatts avlägsnas 

tunga PAH. 

 Ingen produkt som inte 

uppfyller kraven ska 

användas i foder. 

För palmkärnolja har 

GMP+ International 

en gräns för de fyra 

polycykliska 

aromatiska kolvätena 

bens[a]pyren, 

bens[a]antracen, 

bens[b]fluoranten 

och krysen på 400 

mikrogram/kilo. 

OVOCOM (GMP) 

har en gräns för 

bens[a]pyren på 

50 mikrogram/kilo för 

foderfetter. 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 

 3.3 

Kemisk raffinering: Produktion av soap stock och sura oljor 

av palm eller palmkärna (fria från deodestillat) 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg Medelhög 2  Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester 

visar att rester sällan påträffas 

i oraffinerad palmolja och att 

eventuella resthalter ligger 

inom lagliga gränser. 

I förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

  

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

palmolja eller palmkärnolja är 

emellertid mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

Dioxin C Mycket låg Hög 2 FEDIOL:s faktablad om 

krossning och raffinering i 

fråga om tillverkning av soap 

stock (ref 12SAF183) visar att 

halten av oljelösliga 

föroreningar i soap stock 

motsvarar halten i råolja.  

Enligt förordning 225/2012 om 

ändring av förordning 

183/2005 om foderhygien ska 

100 % av partierna av soap 

stock och sura oljor för 

djurfoder provas med 

avseende på summan av 

dioxiner och dioxinlika PCB.  

  

 

  



 

EFISC-riktlinjer – Branschspecifikt referensdokument om tillverkning av säkra foderråvaror som utvinns från krossning av oljefrön och raffinering av vegetabiliska oljor 

 124 

Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 

 3.4 

Kemisk raffinering: framställning av deodestillat från palmolja 

och palmkärnolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

         

Dioxin C Hög Hög 4 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid 

raffinering av oljan är blekjord. 

Vid kemisk raffinering 

koncentreras dioxiner i 

deodestillaten. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) och för summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkter avsedda för djurfoder som 

innehåller en nivå av ett främmande 

ämne som överskrider den 

lagstadgade gränsen får inte blandas i 

utspädningssyfte med samma produkt 

eller andra produkter avsedda för 

djurfoder (direktiv 2002/32/EG). 

 

Enligt förordning 225/2012 om ändring 

av förordning 183/2005 om foderhygien 

ska 100 % av partierna av deodestillat 

för djurfoder provas med avseende på 

summan av dioxiner och dioxinlika 

PCB.  

 

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett gränsvärde 

för dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

som övre värde. 

Deodestillat från kemisk raffinering 

är förbjudna från användning i foder 

om de inte har behandlats för att 

säkerställa att dioxinhalterna 

överensstämmer med gränserna för 

främmande ämnen enligt direktiv 

2002/32 (se även FEDIOL:s 

faktablad om behandlade 

deodestillat för användning i foder, 

ref. 12SAF196). 

 

Fettprodukter som kommer från 

partier där raffineringsprocessen 

består av både fysisk och kemisk 

raffinering i samma utrustning kan 

användas för foder, förutsatt att det 

finns analytiska bevis på att 

gränsvärden för dioxin och rester 

från bekämpningsmedel 

respekteras. 

 

Köpa färsk blekjord från leverantörer 

som uppfyller villkoren i FEDIOL:s 

praxis om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg Medelhög 3  Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester 

visar att rester sällan påträffas 

i oraffinerad palmolja och att 

eventuella resthalter ligger 

inom lagliga gränser. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna förordning 

gör det möjligt att använda en 

bearbetnings-/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

  

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Medelhög Hög 4 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

palmolja eller palmkärnolja är 

emellertid mycket låg, men de 

koncentreras i destillaten 

under raffinering. 

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i djurfoder. 

Deodestillat från kemisk raffinering 

är förbjudna från användning i foder 

om de inte har behandlats för att 

säkerställa att halterna av 

bekämpningsmedelsrester 

överensstämmer med gränserna för 

främmande ämnen enligt direktiv 

2002/32 (se även FEDIOL:s 

faktablad om behandlade 

deodestillat för användning i foder, 

ref. 12SAF196). 

 

PAH för deodestillat av 

palmkärnolja 

C Hög Medelhög 4 Lätta PAH koncentreras i 

deodestillaten under 

deodoriseringen. Om aktivt 

kol har tillsatts avlägsnas 

tunga PAH. 

 Ingen produkt som inte uppfyller 

kraven ska användas i foder. 

För palmkärnolja har 
GMP+ International 
en gräns för de fyra 
polycykliska 
aromatiska kolvätena 
bens[a]pyren, 
bens[a]antracen, 
bens[b]fluoranten och 
krysen på 400 
mikrogram/kilo. 
OVOCOM (GMP) har 
en gräns för 
bens[a]pyren på 
50 mikrogram/kilo för 
foderfetter. 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 

 4. 

Spaltning av oraffinerad olja och raffinerad olja med vatten, 

värme och tryck samt efterföljande fraktionell destillering för 

att tillverka rena fettsyror och glycering* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Dioxin från blekjord C    En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid 

raffinering av oljan är blekjord. 

Doseringsnivån för blekjord 

under raffinering är dock 

endast 1–3 %. 

I direktiv 2002/32/EG 

föreskrivs en gräns för halten 

av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) och för summan av 

dioxiner och dioxinlika PCB 

på 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

 

Enligt förordning 225/2012 om 

ändring av förordning 

183/2005 om foderhygien ska 

100 % av partierna av ren 

fettsyra från oraffinerad olja 

för djurfoder provas med 

avseende på summan av 

dioxiner och dioxinlika PCB.  

 

FEDIOL har utvecklat en 

praxis om inköpsvillkoren för 

färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och 

dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

som övre värde. 

 Ingen produkt som 

inte uppfyller kraven 

ska användas i 

foder. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C    Regelbundna kontroller av 

bekämpningsmedelsrester 

visar att rester sällan påträffas 

i oraffinerad palmolja och att 

eventuella resthalter ligger 

inom lagliga gränser. 

I förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

  

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C    Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

palmolja eller palmkärnolja är 

emellertid mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 

  

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna  

 5. Hydrogenering av fettsyradestillat från palm  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Nickel  C Låg Hög 3 Nickel används som katalysator 

vid hydrogenering (härdning) av 

oljeprodukter.  

 Processhjälpmedel som kommer i 

direktkontakt med oljan måste vara avsedda 

för livsmedel eller av livsmedelskvalitet. 

Filtrera den härdade produkten. 

 

Nickelinnehållet i härdade 

oljeprodukter från FEDIOL-

medlemmar är betydligt 

lägre än 20 ppm. 

Dioxinkongener ombildas 

till sådana med högre 

toxicitet 

C Medelhög Hög 4 Hydrogenering med nickel kan 

göra dioxinkongener mer toxiska. 

Enligt förordning 

225/2012 om ändring 

av förordning 183/2005 

om foderhygien ska 

100 % av partierna av 

hydrogenerade 

fettsyradestillat av palm 

avsedda för djurfoder 

provas med avseende 

på summan av dioxiner 

och dioxinlika PCB.  
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 

 

A. Transport av fruktklasar och palmkärnor till oljefabriken och 

lagring av palmkärnor* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Främmande föremål P    Främmande föremål, såsom 
stenar från smutsiga lastbilar och 
partiklar av glas, döda gnagare 
och löv från träd kan 
förekomma. 

  Lastningsutrymmen på transportfordon 
får inte innehålla 
rester från föregående laster 
vid lastning av fruktklasar. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 

 

 Ny B. Transport av palmolja och palmkärnolja och därav framställda 

produkter för användning som foder med tankvagnar, 

järnvägstankar, tankläktare eller fartyg (förutom oceangående 

fartyg). 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering från tidigare 

last 

        

- Tankvagnar, 
järnvägstankar och 
tankläktare  

C Medelhög Hög 4 Tankvagnar och tankläktare kan ha 

använts för produkter som inte är 

kompatibla med livsmedel eller foder, 

såsom petrokemiska produkter. 

 Tankvagnar och tankläktare 

som inte är särskilt avsedda 

för transport av livsmedel eller 

djurfoder bör ha genomgått ett 

validerat förfarande för 

rengöring. 

 

- Tankvagnar, containrar, 

järnvägstankar och 

tankläktare som följer EU:s 

standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Transport av de flesta vegetabiliska 

oljor sker med transportmedel som är 

särskilt avsedda för livsmedel. 

Enligt förordning nr 

EG/852/2004 om 

livsmedelshygien ska de 

tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare som används 

för att transportera flytande 

livsmedel vara särskilt 

avsedda för transporter av 

livsmedel. 

 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

(ref. 07COD138). 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna - Tankfartyg som efterlever 

EU:s standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Tankfartyg som transporterar oljor och 

fetter under korta färder till havs inom 

EU måste, som ett absolut minimum, i 

de närmast föregående lasterna ha 

transporterat livsmedel eller en produkt 

som finns på EU:s lista över acceptabla 

föregående laster i direktiv 96/3/EG. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). FOSFA-

intyg om överensstämmelse, 

renlighet och lämplighet för 

fartygets tankar utfärdat av en 

FOSFA-medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

        

- Tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare 

C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk vid rengöringsstationer som 

rengör både fodertankar och kemiska 

tankar på samma plats. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

 

 

Tillämpa god praxis för 

rengöring av tankar. 

 

. 

 

 

 

- Tankfartyg C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk om fartyget inte är särskilt 

avsett för foder eller livsmedel. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last.  

Uppvärmningsvätskor eller 

kylvätskor från utrustning 

        

- Tankvagnar  C Låg Hög 3 Tankar av rostfritt stål som upphettas 

med kylvatten från motorn genom ett 

system med dubbla väggar (och inte 

spiraler).  

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

Användning av vätskor från 

termisk uppvärmning i system 

för direktuppvärmning är 

förbjuden. 

 

- Järnvägstankar, tankläktare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tankfartyg 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

 

 

 

 

 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Järnvägstankars 

värmespiraler måste vara 

gjorda av rostfritt stål. 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs.  

 

 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Uppvärmning med hjälp av 

hett vatten eller ånga 

rekommenderas. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna  

 

produkten låg. 

Främmande föremål P Medelhög Medelhög 3   I kvalitetsplanen bör det 

föreskrivas att tankvagnar 

som transporterar raffinerad 

olja lastas under tak. 

 

Förvanskning C/P/B Medelhög Medelhög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

förekommit vid transport av oljor i 

ursprungsländerna för dessa oljor. 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

(ref. 07COD138). 

Analysera alla inkommande 

partier. 

 

De lägsta kraven i FEDIOL:s 

arbetsrutiner för bulkbilar och 

tankcontainrar för transport av 

fetter och oljor för direkt 

livsmedelsanvändning ska 

tillämpas, såsom tillgång till 

information om lastbilens 

position under färden och 

tätning av tanken (ref. 

07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna  

 C. Lagring av palmolja och palmkärnolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering på grund av 

brist på separering 

(kontaminering från 

föregående laster, 

användning av felaktiga 

sammanfogningar, delad 

utrustning) 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller 

terminaler som förvarar både 

kemikalier och vegetabiliska 

oljor. Det föreligger en lägre 

risk när tankterminalen 

tillämpar EU:s lista över 

acceptabla föregående laster 

under havstransport för 

förvaring av vegetabiliska 

oljor. Minsta risk föreligger när 

de vegetabiliska oljorna 

förvaras i tankar som är 

särskilt avsedda för förvaring 

av livsmedel. 

Terminaler inom EU som 

förvarar oljor och fetter för 

livsmedelsanvändning måste 

tillämpa HACCP (EG-

förordning nr 852/2004). 

 

 Lagringstankar särskilt 

avsedda för livsmedel eller 

djurfoder. I annat fall måste 

förvaringsföretagen 

åtminstone efterleva EU:s 

regler för tidigare laster i 

lagertankar vid transport till 

havs fastställda i direktiv 

96/3/EG. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller 

terminaler som förvarar både 

kemikalier och vegetabiliska 

oljor. De kan avstå från att 

använda rengöringsmedel 

som är avsedda för bruk inom 

livsmedelsindustrin. För 

tankterminaler inom EU som 

tillämpar HACCP och som 

förvarar vegetabiliska oljor 

och kemikalier separerat är 

risken för att fel 

rengöringsmedel används 

mycket liten. 

 Rengöringsmedlen ska vara 

anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

 

Lösningsmedel från C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya 

beläggningar som migrerar till 

 Använd tankar i rostfritt stål. 

Använd inte tankar med ny 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
beläggning oljan, som kan hamna i 

fettsyradestillaten under 

raffinering. 

beläggning för 

fettsyradestillat. 

Vätskor från termisk 

uppvärmning från 

fallerande utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande 

användas. På grund av de 

relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna 

vid lagring är dock risken för 

att vätskor från termisk 

uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

 Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste 

lagringsföretaget 

tillhandahålla dokumentation 

över nettoförluster och 

analysera dem om så behövs.  

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 

Felaktig användning av 

tillsatser 

C Låg Hög 3 Tillsatser tillåtna för 

livsmedelsolja som används 

för olja som ska användas 

som foder – eller vice versa – 

för vilken användningen 

kanske inte har godkänts. 

 Enas om tydliga 

specifikationer när det gäller 

användning av tillsatser. 

 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med 

mineraloljor har skett i 

ursprungsländerna. 

Kontrollerna har intensifierats 

och risken för uppblandning 

har minskat. 
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna 
 D. Transport av palmolja och palmkärnolja med oceangående fartyg  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGH

ETSGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering vid transport         

- Kontaminering från rester av 

föregående laster i tankar 

eller rör 

C Medelhög  Medelhög 3  Oceangående fartyg som 

transporterar oljor och fetter till EU 

för användning som livsmedel 

måste, som ett absolut minimum, i 

de närmast föregående lasterna ha 

transporterat livsmedel eller en 

produkt som finns på EU:s lista över 

acceptabla föregående laster i 

direktiv 96/3/EG. 

I direktiv 96/3/EG (undantag från 

EG-förordning nr 852/2004) 

föreskrivs att tidigare laster måste 

kontrolleras.  

 

 

FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren 

att informera köparen om innehållet 

under havstransporten i de tre 

föregående lasterna av oljor och 

fetter. 

 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom 

Europeiska unionen (ref. 

14COD152) (inklusive operativa 

FOSFA-förfaranden). 

 

EU har inte lagstiftat om 

havstransport av oljor och fetter för 

foderanvändning. 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

medlems inspektör. FOSFA:s 

kombinerade befälhavarintyg 

undertecknat av 

kapten/överstyrman eller en 

likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

       Användning av särskilda 

rörledningar vid lastning och 

avlastning. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder 
Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av mjöl och olja av 

palm och palmkärna - Förorening från 

rengöringsmedel  

C Låg  Hög 3 Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag 

god praxis. 

 Kontrollera fartygets loggbok.   

Lösningsmedel från 

beläggning 

C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya 

beläggningar som migrerar till oljan, 

som kan hamna i fettsyradestillaten 

under raffinering. 

 Använd tankar i rostfritt stål. 

Använd inte tankar med ny 

beläggning för 

fettsyradestillat. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande 

användas. På grund av de relativt 

låga uppvärmningstemperaturerna 

under transport är dock risken för att 

vätskor från termisk uppvärmning 

läcker in till produkten låg. 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom 

Europeiska unionen (inklusive 

operativa FOSFA-förfaranden). 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 

Hydrauloljor från portabla 

pumpar 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor från portabla pumpar 

kan vara giftiga. 

 Användning av portabla 

pumpar med tydlig separering 

av den hydrauliska motorn 

från pumpen. Om inte måste 

hydrauloljor av 

livsmedelskvalitet användas. 

Hydrauliska motorer som är 

direkt sammankopplade till 

pumpen innebär en risk för att 

hydraulolja ska läcka in till den 

vegetabiliska oljan om 

tätningen inte fungerar. 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

skett i ursprungsländerna. 

Kontrollerna har intensifierats och 

risken för uppblandning har minskat. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Foder 

R 

 

 

 

Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(R
af

fin
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in
g 

av
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el
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v 
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rt
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t)

 

 

(4.1) Framställning av raffinerad 
olja 

(4.2) Framställning av 
fettsyradestillat 

(4.4) Framställning av 
deodestillat 

(4.3) Framställning av sura oljor 

(4) Raffinering 

Raffinerad kokosolja 

Fettsyradestillat av 

kokosnöt 

Deodestillat av 

kokosnöt 

Sura oljor av 

kokosnöt 

EU:S 
DJURFODERINDUS

TRI 

Bokstäver och siffror inom parentes hänvisar till påföljande sidor 

UTANFÖR EU 

INOM EU 

Oraffinerad 

kokosolja 

Flödesschema över framställningen av kokosoljeprodukter avsedda för djurfoder i  

EU 

(B) Transport Lagring 

(2) Odling av kokosnötter 

       Kokosnötter 

(2) Torkning av kokos vid primärproduktion 

Torkad kokos 

(A) Lagring och transport av kokos 

(3) Pressning av kokos 

(3.1) Framställning av oraffinerad 
kokosolja 

(B) Transport Lagring 

(B) Transport 

Blandning
ar 

(C) Lagring 

(B) Transport 

(D) Transport med 
oceangående 

fartyg 
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Foder 

R 

 

 

 

Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 

2. Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 1. Odling av kokosnötter* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C    De länder som exporterar 

kokosolja (Filippinerna, 

Indonesien m.fl.) arbetar med 

positiva listor för 

användningen av 

bekämpningsmedel under 

odlingen som, för några 

ämnen, kan stå i konflikt med 

europeisk lagstiftning om 

rester från 

bekämpningsmedel. Hittills 

har inga resthalter av 

bekämpningsmedel påvisats i 

kokosolja.  

EG-förordning nr 396/2005 

förbjuder att råvaror saluförs 

som inte uppfyller de högsta 

tillåtna gränsvärdena som 

fastställts i bilagorna. I EG-

förordning nr 178/2006 

fastställs genom bilaga I en 

förteckning över livsmedel och 

foder för vilka gränsvärden 

gäller för 

bekämpningsmedelsrester. I 

förordning 149/2008 fastställs 

i bilagorna II, III och IV 

gränsvärden för de produkter 

som förtecknas i bilaga I.  

  

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Foder 

R 

 

 

 

Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 2. Torkning av kokos vid primärproduktion* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar som orsakas 

av torkningen  

        

- PAH C    På plantagerna torkas 

kokosnötterna på öppna 

eldar, vilket innebär risk för 

PAH-kontaminering av 

kokosen. 

  Soltorkning eller indirekt torkning med 

hjälp av värmeväxlare (för att undvika 

kontaminering av kokosen med avgivna 

gaser) förhindrar kontaminering med 

PAH. 

JECFA (Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives) 

rekommenderar att direkt torkning 

ersätts med indirekt torkning. Om direkt 

värme förekommer rekommenderas det 

enligt god tillverkningssed att i 

torkningsprocessen inte använda 

avfallsprodukter. Temperatur och tid 

ska kontrolleras för att undvika bildning 

av PAH. Utrustningen ska vara ren och 

väl underhållen. 

- dioxin C    På plantagerna torkas 

kokosnötterna på öppna 

eldar, vilket innebär risk för 

dioxinkontaminering av 

kokosen. 

Praxis för att förebygga 

och minska dioxiner och 

dioxinlika PCB-

föroreningar i livsmedel 

och foder (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Avfallsprodukter får inte användas som 

bränsle vid direkt torkning. 

- mineralolja C    Kokosnötter som torkas på 

vägar kan absorbera utspilld 

mineralolja.  
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

- Aflatoxiner C    Aflatoxiner bildas när kokos 

inte är tillräckligt torkad.  

Direktiv 2002/32/EG 

begränsar aflatoxin B1 i kokos 

och därav framställda 

produkter till 0,02 mg/kg 

(baserat på en produkt med 

en vattenhalt på 12 %). 

 FEDIOL förespråkar soltorkning eller 

(att föredra) indirekt torkning av kokos 

till en fuktighetshalt på max 6 %.  

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 3. Pressning eller utvinning av kokos* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Giftiga föreningar från 

hexan 

C    I vissa kokosoljefabriker 

används hexan som 

extraktionsmedel för råolja. 

Industriell hexan kan innehålla 

giftiga föreningar.  

I direktiv 88/344/EEG 

fastställs renhetskriterier för 

användning av hexan vid 

framställning av livsmedel. 

 Hexan för oljeutvinning ska 

vara av livsmedelskvalitet. 

Hydrauloljor eller 

smörjmedel från fallerande 

utrustning 

C    Hydrauloljor och smörjmedel 

kan innehålla giftiga 

föreningar. 

  Kontaminering av produkten 

med hydrauloljor eller 

smörjmedel som inte är av 

livsmedelskvalitet måste 

absolut undvikas, till exempel 

genom redovisning av 

använda kvantiteter. 

Risken att en produkt 

förorenas med hydrauloljor 

och smörjmedel av 

livsmedelskvalitet bör 

minimeras.  

Främmande föremål P    Främmande föremål kan 

förekomma. 

  Ett system bör finnas på plats 

för att avlägsna eventuella 

främmande material. 

Återvinning av förorenat fett 

från fettfällor i spillvatten  

C    Spillvatten kan vara kemiskt 

förorenat. 

  Fett från fettfällor i spillvatten 

får inte användas till foder 

eller livsmedel om det inte 

finns en anpassad process för 

vattnet i fettfällorna. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se avsnitt d) om riskanalys, punkt 2.3, för mer information.  
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 3.1 Framställning av oraffinerad kokosolja* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHE

TSGRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

PAH C    Koncentration av PAH i oraffinerad kokosolja 

under pressningen av kokosen. 

FOSFA har ett frivilligt 

kvalitetssystem för oraffinerad 

kokosolja för nivåer av 

bens[a]pyren som överstiger 50 

μg/kg. 

 För kokosolja har GMP+ 

International en gräns för 

de fyra polycykliska 

aromatiska kolvätena 

bens[a]pyren, 

bens[a]antracen, 

bens[b]fluoranten och 

krysen på 400 

mikrogram/kilo. 

OVOCOM (GMP) har en 

gräns för bens[a]pyren på 

50 mikrogram/kilo för 

foderfetter. 

Dioxin C    En potentiell källa till dioxinkontaminering är 

direkt torkning av kokos.  

  Övervakningsuppgifter 

visar att det, beroende på 

den oraffinerade 

kokosoljans ursprung, finns 

risk att dioxinhalterna 

överskrider de lagliga 

gränserna för dessa 

föroreningar i foder.  

Mineraloljor C    Kokos som torkas på vägar kan absorbera 

utspilld diesel, som koncentreras i råoljan 

under pressningen av oljan. 

  Den nederländska GMP-

standarden begränsar 

innehållet av C(10-40) i 

oljor och fetter till 

400 mg/kg. 

Aflatoxiner C    Om felaktigt torkad kokos lagras under flera 

dagar bildas aflatoxiner. Nederbörd under 

lagring och transport påskyndar bildandet av 

aflatoxiner. Viss ansamling i den oraffinerade 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

kokosoljan under pressning av 

kokosnötterna. 

Resthalter av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet 

C    Rester av bekämpningsmedel har påvisats i 

oraffinerad kokosolja.  

EG-förordning nr 396/2005 

förbjuder att råvaror saluförs som 

inte uppfyller de högsta tillåtna 

gränsvärdena som fastställts i 

bilagorna. Denna förordning gör 

det möjligt att använda en 

bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

livsmedelssäkerheten 

garanteras. I FEDIOL:s 

ståndpunkt (11SAF181) dras 

slutsatsen att baserat på det 

genomsnittliga oljeinnehållet i 

kokosnötter på 20 % bör en 

beräkningsfaktor på  

5 användas för att fastställa 

gränsvärdet i kokosolja. 

  

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se avsnitt d) om riskanalys, punkt 2.3, för mer information. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

  Verksamheter: raffinering och bearbetning av kokosolja  

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING 

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Hydrauloljor eller 

smörjmedel från utrustning 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor och smörjmedel kan innehålla 

giftiga föreningar. 

 Grundförutsättningarna bör 

säkerställa att kontaminering 

av produkten med hydrauloljor 

eller smörjmedel som inte är 

av livsmedelskvalitet undviks, 

och att risken för att produkten 

kontamineras av hydrauloljor 

och smörjmedel av 

livsmedelskvalitet minimeras. 

Grundförutsättningarna skulle 

kunna inbegripa registrering av 

använda mängder. 

 

Föroreningar i vatten såsom 

PFOS och PFOA 

 

C Låg Medelhög 2 Vatten används i krossnings- och 

raffineringsprocessen. 

För tillverkning av foder ska 

det vatten som används, i 

enlighet med förordning 

183/2005/EG, vara av lämplig 

kvalitet. 

  

Rengöringsmedel och 

kokkemikalier 

C Medelhög Medelhög 3 Rengöringsmedel och ånga (vid 

användning av kokkemikalier) kommer i 

direktkontakt med produkten. 

 Rengöringsmedel som 

används inom 

produktionssystemet bör 

spolas ur. Rengöringsmedel 

och kokkemikalier ska vara 

anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

Vätskor från termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

utrustning 

 

C Medelhög Hög 4 THF får fortfarande användas av icke-

FEDIOL-medlemmar. 

Enligt FEDIOL:s praxis för 

uppvärmning av ätliga oljor 

under bearbetning är 

användning av THF inte 

tillåten. 

Använd varmvatten eller ånga 

för uppvärmning. I annat fall 

bör en kontrollåtgärd 

säkerställa att produkten inte 

kontamineras av vätskor från 

termisk uppvärmning. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

  

 4. Raffinering 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHE

TSGRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Föroreningar i 

processhjälpmedel 

(alkaliska lösningar, 

syror), t.ex. kvicksilver i 

kaustiksoda. 

C Låg Hög 3 Processhjälpmedel kommer i 

kontakt med produkten. 

 Processhjälpmedel som kommer i 

direktkontakt med oljan måste vara av 

livsmedelskvalitet eller avsedda för 

livsmedel. 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 4.1 Framställning av raffinerad kokosolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

PAH C Hög Medelhög 4 Oraffinerad kokosolja kan vara 

kraftigt PAH-förorenad på grund av 

dåliga torkningsrutiner. 

I EG-förordning nr 1881/2006 fastställs 

en gräns för bens[a]pyren på 2,0 μg/kg 

i oljor och fetter avsedda för direkt 

livsmedelskonsumtion eller som 

ingrediens i livsmedel. 

Mängden aktivt kol som 

tillsätts och 

deodoriseringsprocessens 

intensitet 

måste vara tillräcklig för att 

avlägsna både tunga och lätta 

PAH. 

För kokosolja har GMP+ 

International en gräns 

för de fyra polycykliska 

aromatiska kolvätena 

bens[a]pyren, 

bens[a]antracen, 

bens[b]fluoranten och 

krysen på 400 

mikrogram/kilo. 

OVOCOM (GMP) har en 

gräns för bens[a]pyren 

på 50 mikrogram/kilo för 

foderfetter. 

Dioxiner och dioxinlika PCB C Låg Hög 3 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering för oljan är 

torkningen av kokos och blekjord. I 

oraffinerad kokosolja från Papua 

Nya Guinea har en stor risk för 

dioxinkontaminering konstaterats. 

Doseringsnivån för blekjord under 

raffinering är endast 1–3 %. Dioxin 

förångas delvis vid destillering. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en 

gräns för halten av dioxiner i foder av 

vegetabiliskt ursprung på 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) och för summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett gränsvärde 

för dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

som övre värde. 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som uppfyller 

villkoren i FEDIOL:s praxis 

om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

C Medelhög Medelhög 3 Bekämpningsmedelsrester har 

påvisats i kokosolja. 

I förordning nr 396/2005 fastställs 

gränsvärden för resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna förordning 

gör det möjligt att använda en 

bearbetnings-/koncentrationsfaktor för 

Kontrollera inkommande 

oraffinerad kokosolja eller den 

raffinerade oljan. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

gränsvärdet. bekämpningsmedel i bearbetade 

produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. Denna 

förordning gör det möjligt att använda 

en bearbetnings-/koncentrationsfaktor 

för tillåtna bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att livsmedelssäkerheten 

garanteras. I FEDIOL:s ståndpunkt 

(11SAF181) dras slutsatsen att baserat 

på det genomsnittliga oljeinnehållet i 

kokosnötter på 20 % bör en 

beräkningsfaktor på  

5 användas för att fastställa 

gränsvärdet i kokosolja. 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad kokosolja 

är emellertid mycket låg.  

I direktiv 2002/32/EG fastställs 

gränsvärden för vissa 

bekämpningsmedelsrester i djurfoder. 

  

Aflatoxiner 

 

 

C Mycket låg Hög 2 Oraffinerad kokosolja kan 

kontamineras med spår av aflatoxin.  

Direktiv 2002/32/EG begränsar 

aflatoxin B1 i kokos och därav 

framställda produkter till 0,02 mg/kg 

(baserat på en produkt med en 

vattenhalt på 12 %). 

Validera 

raffineringsprocessen för 

avlägsnande av aflatoxin. 

Aflatoxiner försvinner 

under normala 

förhållanden vid 

raffinering.  

Främmande material  P Medelhög Medelhög 3 Främmande material kan 

förekomma. 

 Tillämpa hygieniska metoder 

(t.ex. slutna system) och 

filtrera före lastning. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 4.2 Fysisk raffinering: framställning av fettsyradestillat av kokosnöt 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLA

SS  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

PAH C Hög Medelhög 4 Lätta PAH koncentreras i 

fettsyradestillatet under 

deodoriseringen. Om aktivt kol har 

tillsatts avlägsnas tunga PAH. 

 Ingen produkt som inte 

uppfyller kraven ska 

användas i foder. 

För kokosolja har 

GMP+ International 

en gräns för de fyra 

polycykliska 

aromatiska kolvätena 

bens[a]pyren, 

bens[a]antracen, 

bens[b]fluoranten och 

krysen på 400 

mikrogram/kilo. 

OVOCOM (GMP) har 

en gräns för 

bens[a]pyren på 

50 mikrogram/kilo för 

foderfetter. 

Dioxin  C Hög Hög 4 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering är torkningen av 

kokosen och blekjord. I oraffinerad 

kokosolja från Papua Nya Guinea har 

en stor risk för dioxinkontaminering 

konstaterats. Doseringsnivån för 

blekjord under raffinering är endast 1–

3 %. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en gräns för halten 

av dioxiner i foder av vegetabiliskt ursprung på 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) och för summan 

av dioxiner och dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkter avsedda för djurfoder som innehåller en 

nivå av ett främmande ämne som överskrider den 

lagstadgade gränsen får inte blandas i 

utspädningssyfte med samma produkt eller andra 

produkter avsedda för djurfoder (direktiv 

2002/32/EG). 

Enligt förordning 225/2012 om ändring av 

förordning 183/2005 om foderhygien ska 100 % av 

partierna av fettsyradestillat för djurfoder provas 

med avseende på summan av dioxiner och 

dioxinlika PCB.  

Uttryckligen godkända 

partier av deodestillat 

eller behandling med 

aktivt kol för att filtrera 

dioxin.  

 

Köpa färsk blekjord från 

leverantörer som 

uppfyller villkoren i 

FEDIOL:s praxis om 

inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för 

oljeraffinering. 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

FEDIOL har utvecklat en praxis om inköpsvillkoren 

för färsk blekjord för oljeraffinering som inför ett 

gränsvärde för dioxiner och dioxinlika PCB på 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) som övre 

värde. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Medelhög Medelhög 3 Rester av bekämpningsmedel 

(klorpyrifosetyl, malation) har påvisats i 

oraffinerad kokosolja. 

I förordning nr 396/2005 fastställs gränsvärden för 

resthalter av bekämpningsmedel. Denna förordning 

gör det möjligt att använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

Kontrollera 

inkommande 

oraffinerad kokosolja 

eller fettsyradestillat. 

 

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Låg Hög 3 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan förekomma i 

miljön. Risken att påträffa dem i 

oraffinerad kokosolja är emellertid 

mycket låg, men de koncentreras i 

fettsyradestillaten under fysisk 

raffinering. 

I direktiv 2002/32/EG fastställs gränsvärden för 

vissa bekämpningsmedelsrester i djurfoder. 

Ingen produkt som inte 

uppfyller kraven ska 

användas i foder. 

 

         

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3 

Kemisk raffinering: Framställning av soap stock och sura 
oljor av kokosnöt, fria från deodestillat 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

PAH 

 

C Hög Medelhög 4 Vid kemisk raffinering 

förväntas fettsyrornas PAH-

halt motsvara halten i den 

oraffinerade kokosoljan.  

 Ingen produkt som inte 

uppfyller kraven ska 

användas i foder. 

För kokosolja har GMP+ 

International en gräns för de 

fyra polycykliska aromatiska 

kolvätena bens[a]pyren, 

bens[a]antracen, 

bens[b]fluoranten och krysen 

på 400 mikrogram/kilo. 

OVOCOM (GMP) har en 

gräns för bens[a]pyren på 

50 mikrogram/kilo för 

foderfetter. 

Bekämpningsmedelsrester 

över gränsvärdet, dvs. 

rester av herbicider, 

insekticider, fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg Medelhög 2 Hittills har inga resthalter av 

bekämpningsmedel påvisats i 

oraffinerad kokosolja. 

I förordning nr 396/2005 

fastställs gränsvärden för 

resthalter av 

bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att 

använda en bearbetnings-

/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i 

bearbetade produkter, under 

förutsättning att 

fodersäkerheten garanteras. 

  

Bekämpningsmedelsrester 

som anges i EU-direktiv 

2002/32 om främmande 

ämnen och produkter i 

djurfoder 

C Mycket låg Hög 2 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

kokosolja är emellertid mycket 

låg.  

I direktiv 2002/32/EG 

fastställs gränsvärden för 

vissa 

bekämpningsmedelsrester i 

djurfoder. 
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Aflatoxiner C Låg Hög 3 Aflatoxiner avlägsnas genom 

behandling av den 

oraffinerade oljan med 

använd blekjord och aktivt kol.  

Aflatoxiner är lösliga i vatten. 

Vid kemisk raffinering kommer 

eventuellt resterande 

aflatoxiner att avlägsnas ur 

oljan och koncentreras i 

deodestillaten. 

Direktiv 2002/32/EG 

begränsar aflatoxin B1 i kokos 

och därav framställda 

produkter till 0,02 mg/kg 

(baserat på en produkt med 

en vattenhalt på 12 %). 

  

Dioxin C Hög Hög 4 Förekomsten av dioxin är 

beroende på ursprunget för 

den oraffinerade kokosoljan.  

 Uttryckligen godkända partier.  
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 4.4 Kemisk raffinering: framställning av deodestillat från kokosnöt 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKL

ASS  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  
KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

         

PAH C Hög Medelhög 4 Lätta PAH koncentreras i 

destillaten under deodoriseringen. 

Om aktivt kol har tillsatts 

avlägsnas tunga PAH. 

 Ingen produkt som inte uppfyller kraven 

ska användas i foder. 

För kokosolja har GMP+ 

International en gräns för 

de fyra polycykliska 

aromatiska kolvätena 

bens[a]pyren, 

bens[a]antracen, 

bens[b]fluoranten och 

krysen på 400 

mikrogram/kilo. 

OVOCOM (GMP) har en 

gräns för bens[a]pyren 

på 50 mikrogram/kilo för 

foderfetter. 

Dioxin  C Medelhög Hög 4 En potentiell källa till 

dioxinkontaminering vid raffinering 

av oljan är blekjord. Vid kemisk 

raffinering koncentreras dioxiner i 

deodestillaten. 

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs en gräns för 

halten av dioxiner i foder av vegetabiliskt 

ursprung på 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

och för summan av dioxiner och dioxinlika PCB 

på 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Produkter avsedda för djurfoder som innehåller 

en nivå av ett främmande ämne som 

överskrider den lagstadgade gränsen får inte 

blandas i utspädningssyfte med samma 

produkt eller andra produkter avsedda för 

djurfoder (direktiv 2002/32/EG). 

 

Enligt förordning 225/2012 om ändring av 

förordning 183/2005 om foderhygien ska 

 

Deodestillat från kemisk raffinering är 

förbjudna från användning i foder om de 

inte har behandlats för att säkerställa att 

dioxinhalterna överensstämmer med 

gränserna för främmande ämnen enligt 

direktiv 2002/32 (se även FEDIOL:s 

faktablad om behandlade deodestillat 

för användning i foder, ref. 12SAF196).  

Fettprodukter som kommer från partier 

där raffineringsprocessen består av 

både fysisk och kemisk raffinering i 

samma utrustning kan användas för 

foder, förutsatt att det finns analytiska 

bevis på att gränsvärden för dioxin och 

rester från bekämpningsmedel 
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100 % av partierna av deodestillat för djurfoder 

provas med avseende på summan av dioxiner 

och dioxinlika PCB.  

 

FEDIOL har utvecklat en praxis om 

inköpsvillkoren för färsk blekjord för 

oljeraffinering som inför ett gränsvärde för 

dioxiner och dioxinlika PCB på 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) som övre värde. 

respekteras. 

 

Köpa färsk blekjord från leverantörer 

som uppfyller villkoren i FEDIOL:s 

praxis om inköpsvillkoren för färsk 

blekjord för oljeraffinering. 

 

Bekämpningsmedel

srester över 

gränsvärdet, dvs. 

rester av 

herbicider, 

insekticider, 

fungicider eller 

rodenticider över 

gränsvärdet. 

C Låg Medelhög 3 Hittills har inga resthalter av 

bekämpningsmedel påvisats i 

oraffinerad kokosolja. 

I förordning nr 396/2005 fastställs gränsvärden 

för resthalter av bekämpningsmedel. Denna 

förordning gör det möjligt att använda en 

bearbetnings-/koncentrationsfaktor för 

bekämpningsmedel i bearbetade produkter, 

under förutsättning att fodersäkerheten 

garanteras. 

  

Bekämpningsmedel

srester som anges i 

EU-direktiv 2002/32 

om främmande 

ämnen och 

produkter i 

djurfoder 

C Medelhög Hög 4 Vissa av de förbjudna 

bekämpningsmedlen kan 

förekomma i miljön. Risken att 

påträffa dem i oraffinerad 

kokosolja är emellertid mycket låg, 

men de koncentreras i destillaten 

under raffinering. 

I direktiv 2002/32/EG fastställs gränsvärden för 

vissa bekämpningsmedelsrester i djurfoder. 

Deodestillat från kemisk raffinering är 

förbjudna från användning i foder om de 

inte har behandlats för att säkerställa att 

halterna av bekämpningsmedelsrester 

överensstämmer med gränserna för 

främmande ämnen enligt direktiv 

2002/32 (se även FEDIOL:s faktablad 

om behandlade deodestillat för 

användning i foder, ref. 12SAF196). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 A. Lagring av kokos och transport av kokos till oljefabriken* 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Aflatoxiner C    Om felaktigt torkad kokos lagras under 

flera dagar kan aflatoxiner bildas. 

Nederbörd under lagring och transport 

påskyndar bildandet av aflatoxiner. 

  Lagring och transport 
företagen måste skydda 
kokosen 
mot regn och havsvatten. 
Luftning under lagring. 
 
Om kokos hanteras direkt 
efter skörd är risken låg för att 
aflatoxin ska bildas. 

Främmande föremål P    Främmande föremål såsom stenar från 

smutsiga lastbilar, partiklar av glas, döda 

gnagare och löv från träd kan förekomma. 

  Oljefabrikerna måste 
inspektera 
inkommande kokos och 
avlägsna främmande föremål. 

* Bedömning av risker utanför EU omfattas inte av detta dokument. Se metoddokument, punkt 2.3, för mer information. 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 

 Ny B. Transport av kokosolja och därav framställda produkter för 

användning som foder med tankvagnar, järnvägstankar, 

tankläktare eller fartyg (förutom oceangående fartyg). 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering från tidigare 

last 

        

- Tankvagnar, 
järnvägstankar och 
tankläktare  

C Medelhög Hög 4 Tankvagnar och tankläktare kan ha 

använts för produkter som inte är 

kompatibla med livsmedel eller foder, 

såsom petrokemiska produkter. 

 Tankvagnar och tankläktare 

som inte är särskilt avsedda 

för transport av livsmedel eller 

djurfoder bör ha genomgått ett 

validerat förfarande för 

rengöring. 

 

- Tankvagnar, containrar, 

järnvägstankar och 

tankläktare som följer EU:s 

standarder för livsmedel 

C Låg Hög 3 Transport av de flesta vegetabiliska 

oljor sker med transportmedel som är 

särskilt avsedda för livsmedel. 

Enligt förordning nr 

EG/852/2004 om 

livsmedelshygien ska de 

tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare som används 

för att transportera flytande 

livsmedel vara särskilt 

avsedda för transporter av 

livsmedel. 

 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

(ref. 07COD138). 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). 

 

- Tankfartyg som efterlever C Låg Hög 3 Tankfartyg som transporterar oljor och 

fetter under korta färder till havs inom 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

Kontrollera tidigare laster 

enligt FEDIOL:s praktiska 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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EU:s standarder för livsmedel EU måste, som ett absolut minimum, i 

de närmast föregående lasterna ha 

transporterat livsmedel eller en produkt 

som finns på EU:s lista över acceptabla 

föregående laster i direktiv 96/3/EG. 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

vägledning för tidigare laster, 

FEDIOL practical guide to 

previous cargo(es) for means 

of transport and tank lining 

(ref. 07COD143F). FOSFA-

intyg om överensstämmelse, 

renlighet och lämplighet för 

fartygets tankar utfärdat av en 

FOSFA-medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

Förorening från 

rengöringsmedel 

        

- Tankvagnar, järnvägstankar 

och tankläktare 

C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk vid rengöringsstationer som 

rengör både fodertankar och kemiska 

tankar på samma plats. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

 

 

Tillämpa god praxis för 

rengöring av tankar. 

 

. 

 

 

 

- Tankfartyg C Medelhög Medelhög 3 Ökad risk om fartyget inte är särskilt 

avsett för foder eller livsmedel. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

medlems inspektör. 

FOSFA:s kombinerade 

befälhavarintyg undertecknat 

av kapten/överstyrman eller 

en likvärdig förklaring 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last.  

Uppvärmningsvätskor eller 

kylvätskor från utrustning 

        

- Tankvagnar  C Låg Hög 3 Tankar av rostfritt stål som upphettas 

med kylvatten från motorn genom ett 

system med dubbla väggar (och inte 

spiraler).  

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

Användning av vätskor från 

termisk uppvärmning i system 

för direktuppvärmning är 

förbjuden. 

 

- Järnvägstankar, tankläktare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tankfartyg 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

 

 

 

 

 

Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (ref. 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL:s praxis för 

bulktransport av oljor och 

fetter till eller inom Europeiska 

unionen (14COD152) 

(inklusive operativa FOSFA-

förfaranden). 

Järnvägstankars 

värmespiraler måste vara 

gjorda av rostfritt stål. 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs.  

 

 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Uppvärmning med hjälp av 

hett vatten eller ånga 

rekommenderas. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Främmande föremål P Medelhög Medelhög 3   I kvalitetsplanen bör det 

föreskrivas att tankvagnar 

som transporterar raffinerad 

olja lastas under tak. 

 

Förvanskning C/P/B Medelhög Medelhög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

förekommit vid transport av oljor i 

ursprungsländerna för dessa oljor. 

FEDIOL:s arbetsrutiner för 

bulktransport på väg och i 

tankcontainer av fetter och 

oljor avsedda för direkt 

användning som livsmedel 

(ref. 07COD138). 

Analysera alla inkommande 

partier. 

 

De lägsta kraven i FEDIOL:s 

arbetsrutiner för bulkbilar och 

tankcontainrar för transport av 

fetter och oljor för direkt 

livsmedelsanvändning ska 

tillämpas, såsom tillgång till 

information om lastbilens 

position under färden och 

tätning av tanken (ref. 

07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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  C. Lagring av kokosolja 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHET

SGRAD  

RISKKLAS

S  
MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER 

OCH/ELLER AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering på grund av 

brist på separering 

(kontaminering från 

föregående laster, 

användning av felaktiga 

sammanfogningar, delad 

utrustning) 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller 

terminaler som förvarar både 

kemikalier och vegetabiliska 

oljor. Det föreligger en lägre 

risk när tankterminalen 

tillämpar EU:s lista över 

acceptabla föregående laster 

under havstransport för 

förvaring av vegetabiliska 

oljor. Minsta risk föreligger när 

de vegetabiliska oljorna 

förvaras i tankar som är 

särskilt avsedda för förvaring 

av livsmedel. 

Terminaler inom EU som 

förvarar oljor och fetter för 

livsmedelsanvändning måste 

tillämpa HACCP (EG-

förordning nr 852/2004). 

 

Lagringstankar särskilt 

avsedda för livsmedel eller 

djurfoder. I annat fall måste 

förvaringsföretagen 

åtminstone efterleva EU:s 

regler för tidigare laster i 

lagertankar vid transport till 

havs fastställda i direktiv 

96/3/EG. 

 

Förorening från 

rengöringsmedel 

C Låg Hög 3 Riskklassificeringen gäller 

terminaler som förvarar både 

kemikalier och vegetabiliska 

oljor. De kan avstå från att 

använda rengöringsmedel 

som är avsedda för bruk inom 

livsmedelsindustrin. För 

tankterminaler inom EU som 

tillämpar HACCP och som 

förvarar vegetabiliska oljor 

och kemikalier separerat är 

risken för att fel 

rengöringsmedel används 

mycket liten. 

 Rengöringsmedlen ska vara 

anpassade för användning 

inom livsmedelsindustrin. 

 

 

Lösningsmedel från C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya 

beläggningar som migrerar till 

 Använd tankar i rostfritt stål. 

Använd inte tankar med ny 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

beläggning oljan, som kan hamna i 

fettsyradestillaten under 

raffinering. 

beläggning för 

fettsyradestillat. 

Vätskor från termisk 

uppvärmning från 

fallerande utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande 

användas. På grund av de 

relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna 

vid lagring är dock risken för 

att vätskor från termisk 

uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

 Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste 

lagringsföretaget 

tillhandahålla dokumentation 

över nettoförluster och 

analysera dem om så behövs.  

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 

Felaktig användning av 

tillsatser 

C Låg Hög 3 Tillsatser tillåtna för 

livsmedelsolja som används 

för olja som ska användas 

som foder – eller vice versa – 

för vilken användningen 

kanske inte har godkänts. 

 Enas om tydliga 

specifikationer när det gäller 

användning av tillsatser. 

 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med 

mineraloljor har skett i 

ursprungsländerna. 

Kontrollerna har intensifierats 

och risken för uppblandning 

har minskat. 
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

 D. Transport av kokosolja med oceangående fartyg 

FARA  KAT.  RISK  
ALLVARLIGHE

TSGRAD  
RISKKLASS  MOTIVERING  

LAGSTIFTNING, 

INDUSTRISTANDARDER OCH/ELLER 

AVTALSVILLKOR  

KONTROLLÅTGÄRD  ANMÄRKNINGAR  

Kontaminering vid transport         

- Kontaminering från rester av 

föregående laster i tankar 

eller rör 

C Medelhög  Medelhög 3  Oceangående fartyg som transporterar 

oljor och fetter till EU för användning 

som livsmedel måste, som ett absolut 

minimum, i de närmast föregående 

lasterna ha transporterat livsmedel eller 

en produkt som finns på EU:s lista över 

acceptabla föregående laster i direktiv 

96/3/EG. 

I direktiv 96/3/EG (undantag från 

EG-förordning nr 852/2004) 

föreskrivs att tidigare laster måste 

kontrolleras.  

 

 

FOSFA-kontrakt förpliktigar säljaren 

att informera köparen om innehållet 

under havstransporten i de tre 

föregående lasterna av oljor och 

fetter. 

 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom 

Europeiska unionen (ref. 

14COD152) (inklusive operativa 

FOSFA-förfaranden). 

FOSFA-intyg om 

överensstämmelse, renlighet 

och lämplighet för fartygets 

tankar utfärdat av en FOSFA-

medlems inspektör. FOSFA:s 

kombinerade befälhavarintyg 

undertecknat av 

kapten/överstyrman eller en 

likvärdig förklaring 

undertecknad av fartygets 

ägare eller ett auktoriserat 

ombud, tillämpligt före 

lastning eller överföring av 

last. 

 

       Användning av särskilda 

rörledningar vid lastning och 

avlastning. 

 

- Förorening från 

rengöringsmedel  

C Låg  Hög 3 Vanligtvis tillämpar sjöfartsföretag god 

praxis. 

 Kontrollera fartygets loggbok.   

Lösningsmedel från 

beläggning 

C Låg Hög 3 Lösningsmedel från nya beläggningar 

som migrerar till oljan, som kan hamna 

 Använd tankar i rostfritt stål. 

Använd inte tankar med ny 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Riskbedömning för produktionskedjan för produkter av kokosolja 

i fettsyradestillaten under raffinering. beläggning för 

fettsyradestillat. 

Vätskor för termisk 

uppvärmning (thermal 

heating fluids, THF) från 

fallerande utrustning 

C Låg Hög 3 Giftiga vätskor från termisk 

uppvärmning får fortfarande användas. 

På grund av de relativt låga 

uppvärmningstemperaturerna under 

transport är dock risken för att vätskor 

från termisk uppvärmning läcker in till 

produkten låg. 

FEDIOL:s praxis för bulktransport av 

oljor och fetter till eller inom 

Europeiska unionen (inklusive 

operativa FOSFA-förfaranden). 

Om uppvärmningsvätskor från 

termisk uppvärmning har 

använts måste transportören 

av oljan tillhandahålla 

dokumentation över möjliga 

nettoförluster och analysera 

dem om så behövs. 

Uppvärmning med hjälp av 

vatten och ånga 

rekommenderas. 

Hydrauloljor från fallerande 

portabla pumpar 

C Låg Hög 3 Hydrauloljor från portabla pumpar kan 

vara giftiga. 

 Användning av portabla 

pumpar med tydlig separering 

av den hydrauliska motorn 

från pumpen. Om inte måste 

hydrauloljor av 

livsmedelskvalitet användas. 

Hydrauliska motorer som är 

direkt sammankopplade till 

pumpen innebär en risk för att 

hydraulolja ska läcka in till den 

vegetabiliska oljan om 

tätningen inte fungerar. 

Förvanskning genom 

uppblandning med 

mineralolja 

 Låg Hög 3 Uppblandning med mineraloljor har 

skett i ursprungsländerna. Kontrollerna 

har intensifierats och risken för 

uppblandning har minskat. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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3.  Bilaga Minimikrav för övervakning – sektorn för vegetabilisk 

olja och proteinmjöl 

1. Övervakningsplan för oljeväxter, vegetabilisk olja och biprodukter 

EFISC-systemets deltagare ska genomföra en övervakningsplan i enlighet med 

punkt 4.4.3 i EFISC-koden.  

Om tillräckliga uppgifter för en riskbedömning saknas ska följande 

minimikrav för övervakning gälla. Det totala minimiantalet analyser är 

beroende av mängden foderråvaror i ton som tillverkas på ett ställe, enligt 

tabellerna nedan. 

Tabell A. Oljeväxter, expeller, mjöl, skal och lecitin 

Årlig produktion i 

ton/parameter 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoxin B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioxin 4 6 8 

Dioxinlika PCB 4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonella 52 52 52 

Tungmetaller (Pb, As, 

Hg, Cd) 

4 6 8 

Bekämpningsmedel (i 

frön) 

4 6 8 

Bekämpningsmedel (i 

mjöl) 

4 6 8 

 

* Följande produkter har en ökad risk för aflatoxiner: bomullsfrö, jordnötter, 

jordnötsexpeller, extraherade jordnötter, torkad kokos, kokosexpeller, 

extraherad kokos och valnötsexpeller. Ytterligare ett antal analyser måste 

utföras (se tabell C). 
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Tabell B. Antal undersökningar per årlig produktion i ton på en plats för 

foderoljor och -fetter (oraffinerade, raffinerade eller skyddade mot 

nedbrytning i våmmen) och deras biprodukter 

Årlig produktion i 

ton/parameter 

< 100 000 ≥ 100 000 

< 250 000 

≥ 250 000 

Dioxin* 8 10 12 

dl-PCB* 8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nickel** 4 6 8 

Pesticider 4 6 8 

Polycykliska 

aromatiska 

kolväten (PAH) 

(bens[a]pyren) 

4 6 8 

 

* Kontrollplan för kontroller av dioxin i fettsyradestillat, fettsyradestillat av palm, 

hydrogenerade deodestillat, soap stock och sura oljor och oraffinerad kokosolja 

(se FEDIOL:s praxis om dioxiner). 

** Analys enbart när nickel används i tillverkningsprocessen. 

Inga undersökningar för mykotoxiner när det gäller vegetabiliska oljor och fetter 

med undantag för oraffinerad kokosolja: Se tabell C. 

Tabell C. Antal ytterligare analyser för aflatoxin B1 per plats/år 

Årlig produktion i 

ton/parameter 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoxin B1 12 16 24 
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