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Utsläppande av foder på marknaden

Ärende

ÅRSANMÄLAN OM FODER, ÅRET 2017

Som tillsynsmyndighet över iakttagandet av fodermedelslagen (86/2008) uppmanar Livsmedelssäkerhetsverket Evira enligt nämnda lag att tillverkare och importörer av foder (foderråvaror, foderblandningar, fodertillsatser och förblandningar) sänder till Eviras foderkontroll följande specificerade mängduppgifter från tidsperioden 1.1. – 31.12.2017:
-

tillverkningen av foder per anläggning (också de foder anmälas som låtsas tillverka av en annan foderföretagare än tillverkare),
förbrukning av råmaterial vid tillverkningen per anläggning,
foder införda till Finland från Europeiska unionens övriga medlemsstater och
foder importerade utanför Europeiska unionen.

Årsanmälan om tillverkningen av foder, användningen av råmaterial vid tillverkningen och import av foder
görs med blanketter, som finns på Eviras hemsida:
https://www.evira.fi/sv/djur/foder/verksamhet-inom-fodersektorn/blanketter/arsanmalningsblanketter/.
På begäran skickar vi blanketterna också per post.
Ytterligare uppmanas tillverkarna och importörerna att kontrollera, att det för alla foder i marknaden finns varudeklaration som föreskrivits i foderlagen.
De uppgivna uppgifterna om tillverknings- och importmängder används för planering av tillsyn och för statistikföring. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och de kan lämnas ut till myndigheter enligt foderlagens 35
§.
Årsanmälan skall tillställas Evira senast den 31.01.2018. Evira ber att årsanmälan tillställas på första hand
som excel-fil via e-postadressen rehu.ilmoitukset(at)evira.fi
eller alternativt per post med adressen:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Fodertillsyn
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Anmälan måste inlämnas fastän foderföretagaren inte har tillverkat/infört/importerat foder under året
2017. Försummelsen av årsanmälan förhöjer aktörens riskklassificering som inverkar på kontrollfrekvensen.

Närmare uppgifter:

Ossi Ala-Mantila
tfn 040 489 3338
ossi.ala-mantila(at)evira.fi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3
00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400
Fax 029 530 5298
www.evira.fi
etunimi.sukunimi@evira.fi

Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Tel. 029 530 0400
Fax 029 530 5298
www.evira.fi
förnamn.efternamn@evira.fi

Mustialankatu 3
FIN-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 29 530 0400
Fax +358 29 530 5298
www.evira.fi
firstname.lastname@evira.fi

