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EU regler om animalske biprodukter
(EC) no. 1069/2009, 999//2001 & 142/2011

Kat. 1 materiale:

Selvdøde og aflivede dyr

Kat. 2 materiale:

Anti mortem inspicerede dyr

Kat. 3 materiale:

Anti og post mortem inspicerede dyr, her er blodprodukter.



Blodprodukter har sin egen EU lovgivning
(EC) no. 142/2011

 Efter 6 års forbud, blev blodprodukter igen tilladt i 2006.

 Blodprodukter må igen anvendes til dyr der indgår i fødekæden.

 Fisk

 Grise

 Fjerkræ

 Foder til kæledyr og mink var tilladt i hele perioden

 Drøvtyggere må ikke fodres med blodprodukter.

 UK-, OUA- og Bornholmer grise må ikke få blodprodukter.







1.000 kg. Blod.
Kvæg ca. 13 kg., svin ca. 3,6 kg. / dyr.

 Røde blodceller:

 400 kg.

 30 % tørstof.

 Spraytørres direkte. 180 kg. 
Pulver.

 Indeholder mere end 92 % 
protein

 Blodplasma:

 600 kg.

 8 % tørstof.

 Inddampes, da der er lav tørstof.

 Spraytørres efterfølgende. 48 kg. 
Pulver.

 Indeholder mellem 74 og 80% 
protein.



Iblanding af plasma på:
foderstoffabrik



Regler for hjemme blandere!

 Foder af animalsk oprindelse, som kun er tilladt til særlige dyregrupper, skal 
opbevares og håndteres, så der ikke sker overslæb til andet foder, beregnet til 
andre dyregrupper.

 Dette gælder fx for rent fiskemel og blodprodukter, samt foderblandinger med 
indhold af eller "advarsel" om fiskemel og blodprodukter. Fiskemel må fx 
anvendes til svin, fjerkræ, men ikke køer, får og geder. Foder med fiskemel skal 
derfor opbevares, så kvæg, får og geder ikke ved et uheld kan æde det.



Iblanding af plasma ved: Hjemmeblander

Birgitte Bendixen Møller, Svinekonsulent, Cand. Agro.

 Du behøver ikke en ekstra koncentrat for at bruge plasma i 4-6 kg 
blandingen – foderet kan tilpasses. 

 Få din foderrådgiver til at optimere plasma ind i blandingen, ved at 
sænke andre proteinholdige råvarer i optimeringen.

 Rent praktisk kan man tilsætte plasma manuelt ved at stoppe blanderen 
og hælde det direkte i og starte igen. 

 Skal der blandes større mængder plasmafoder, kan plasma tages ind via 
et påslag der er kørt tomt til lejligheden.



Optimeringen kan tilpasses
eksempel på sammensætning

Samme mix, men 
skaleret til 625 
kg´s blanding som 
nøjagtigt kræver 1 
sæk blodplasma

Birgitte Bendixen



Tilsætning af blodplasma i 
2 forskellige slags påslag

Foto: Henrik Erichsen



Tilsætning af blodplasma 
i transport direkte til 
blander

Foto: Henrik Erichsen


