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IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE
Allmänt
Myndighetens skyldighet att föra register över foderföretagare bygger på Europaparlamentets och rådets
förordning 183/2005 om foderhygien. Enligt foderlag 86/2008 och JSM:s förordning 548/2012 ska
Livsmedelssäkerhetsverket Evira föra register över foderföretagarna. En förteckning över andra registrerade
foderföretagare än primärproduktion har publicerats på webbsidan
https://www.evira.fi/globalassets/elaimet/rehut/rekisterit/rekey183.pdf. Foderföretagarna får inte utöva sin
verksamhet utan registrering. Registreringsskyldigheten gäller inte aktörer som enbart bedriver detaljhandel
med foder för sällskapsdjur. Det finns information om registrering som foderföretagare som bedriver
primärproduktion av foder på webbsidan
https://www.evira.fi/sv/djur/foder/verksamhet-inom-fodersektorn/jordbrukare-och-husdjursproducenter/.
Också för primärproduktionens del finns det vissa undantag från registreringsskyldigheten.
En del av foderföretagarna ska utöver registrering också godkännas i enlighet med foderhygienförordningen.
Skyldigheten att vara godkänd gäller framställning av vissa fodertillsatser, användning av fodertillsatser vid
tillverkning av förblandningar, foderblandningar eller foder för speciella näringsbehov samt utsläppande på
marknaden av dessa foder eller anläggningar som släpper ut produkter framställda av vegetabiliska oljor och
blandade fetter på marknaden för användning i foder i enlighet med förordning (EU) 225/2012. Om man vid
framställning av djurfoder för särskilda näringsbehov använder A- eller D-vitamin, koppar, selen eller andra
zootekniska tillsatser som avses i bilaga I del 4d till tillsatsförordningen, som motsvarar mer än 100 gånger den
relevanta fastställda högsta tillåtna halten av tillsatsen i fråga för helfoder ska den anläggning där
framställningen sker vara en godkänd anläggning. För reningsanläggningar krävs godkännande enligt
Europaparlamentets och rådets förordning 767/2009.
Blanketten A ska helst fyllas i elektroniskt. Innan blanketten fylls i bör aktören läsa igenom definitionerna i slutet
av denna ifyllnadsanvisning och bekanta sig med de författningar som nämns i anvisningen
https://www.evira.fi/sv/djur/foder/lagstiftning/. Om aktören väljer en finskspråkig blankett förs kunden in som
finskspråkig i registret och på motsvarande sätt förs en kund som valt en svenskspråkig blankett in som
svenskspråkig i registret.
Mer

information

om

förfarandet

för

godkännande

enligt

foderhygienförordningen

kan

läsas

här

https://www.evira.fi/sv/djur/foder/verksamhet-inom-fodersektorn/inledning-av-verksamhet/godkannande-enligt-foderhygienforordningen/.

Anmälningar om förändringar
Om de uppgifter som en registrerad fodersektorns aktör har anmält på blankett A har förändrats, kan de
uppgifter som gäller efter ändringen anges på samma blankett. I anmälan om ändringar ska företagets namn
och kundnummeralltid ifyllas. Evira har meddelat företagares kundnummer brevdeles eller med e-post efter
registrering. Det kan också kontrolleras i förteckningen över aktörer inom foderbranschen som publicerats av
Evira.
Om ändringen gäller exempelvis endast grunduppgifterna i punkt 1, kan man utöver företagets namn och
kundnummer ange endast de uppgifter som har ändrats, t.ex. kontaktperson, telefonnummer och e-postadress.
Under ytterligare uppgifter i punkt 4 är det skäl att notera att inga andra ändringar har skett. Om det har skett
ändringar avseende verksamheter eller typer av produkter antecknas för tydlighetens skull i punkt 2 alla de
verksamheter och typer av produkter som gäller efter ändringen. Om det har skett ändringar som gäller
punkterna 3, ska de uppgifter som gäller efter ändringen meddelas i sin helhet.
Under ytterligare uppgifter på blanketten går det även att meddela tidpunkten för ändringen i förväg. Under
ytterligare uppgifter kan man exempelvis ge en uppskattning av de årliga tillverknings- eller
produktionsvolymerna för eventuella nya typer av produkter. Det går också att meddela längre avbrott i
produktionen under ytterligare uppgifter i ändringsanmälan.
Om företaget lägger ned all verksamhet i foderbranschen ska en anmälan om nedläggning av verksamhet göras
med blankett D. Om företagets namn ändras, registrerar Evira företagaren på nytt. I det fallet ifylls blankett A i
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Enheten för foder- och gödselkontroll • Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors Tfn 029 530 0400 • Fax 029 530 5298 • www.evira.fi
Evira 541236

03/2015

IFYLLNADSANVISNING
ANMÄLAN FÖR REGISTRERING
(Blankett A)

2 (5)
Bilaga

det nya företagets namn och anmälan om nedläggning görs med blankett D i det gamla företagets namn.
Blanketterna har publicerats på Eviras webbsidor
https://www.evira.fi/sv/djur/foder/verksamhet-inom-fodersektorn/blanketter/.

1. Grunduppgifter
Alla aktörer fyller i punkt 1. Företagets namn uppges i den form det har registrerats i Företags- och
organisationsdatasystemet eller handelsregistret. Om företaget har anläggningar eller verksamhetsställen på
olika adresser lämnas specificerande information i fältet Avdelning/Anläggning. Evira skickar post om
foderkontroll i första hand till den kontaktperson som anges på blanketten. Om företaget har separat
postadress, besöksadress och faktureringsadress/nätfaktureringsadress ska samtliga uppges.
2. Registrering enligt foderhygienförordningen
Verksamheter och typer av produkter
Den här punkten fylls i av alla foderföretagare. Sätt ett kryss invid alla verksamheter som beskriver
anläggningen och invid alla typer av produkter som anläggningen tillverkar, förmedlar, distribuerar, importerar,
exporterar, lagrar eller transporterar. Foderföretagaren förfogar vanligen över lokaliteter för lagring av råvaror
och färdigt foder. I ett sådant fall behöver aktören inte registrera sig som lagringsföretag. Också förpackande av
foder betraktas som foderframställning. Foder avsett för särskilda näringsbehov fyller ett särskilt näringssyfte
och om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov har
föreskrivits i kommissionens direktiv 2008/38/EG. Med reningsanläggning avser man en anläggning, som rengör
sådant foder där den högsta tillåtna nivån av skadliga ämnen har överskridits i jämförelse med bilaga 1 av
direktiv 2001/32/EY, så kallad detoksifikationsanläggning. Användningen av de tekniska fodertillsatser som
ingår i gruppen m (ämnen avsedda att minska mykotoxinkontaminationen i foder; ämnen som kan hindra eller
minska absorptionen av mykotoxiner, främja utsöndringen av mykotoxiner eller ändra deras verkningssätt) är
inte heller reningsbehandling av det slag som avses här.
Typen av produkt väljs i överensstämmelse med vilket djur fodret i fråga är avsett för eller vilket djur som
sannolikt kommer att utfodras med fodret. Med typen av produkt kan man också ge annan ytterligare
information om fodret. Om aktören exempelvis förpackar havre i säckar som foder för hästar ska punkt Q, dvs.
foder för livsmedelsproducerande djur, kryssas för. Biproduktkategorin framgår t.ex. av handelsdokumenten och
eventuella förpackningspåskrifter. Livsmedelsproducerande djur får endast utfodras med biprodukter i kategori 3
(t.ex. vassle, fiskmjöl). Läkemedelsfoder får tillverkas och släppas ut på marknaden endast av separat
godkända aktörer och produkttyp Z är avsett bara för godkända tillverkare av läkemedelsfoder och
marknadsförare.

3. Ytterligare information om anläggningar enligt biproduktförordningen och om anläggningar som ska
godkännas enligt förordning (EU) nr 225/2012
Denna punkt fylls i endast av de bearbetningsanläggningar för vegetabilisk råolja, oleokemiska tillverkare av
fettsyror, tillverkare av biodiesel och anläggningar som blandar fetter och som ska godkännas enligt förordning
225/2012. Anläggningarna sätter ett kryss invid den aktuella typen av anläggning och vid behov invid
biproduktkategorin. Förordning 225/2012 kräver att endast sådana anläggningar som släpper ut foder på
marknaden är godkända.
4. Ytterligare uppgifter
I tilläggsuppgifterna ska ges mera detaljerade uppgifter om fodren, t.ex. vilka djurslag som de är avsedda för
samt en uppskattning av de årliga produktionsmängderna och/eller mängderna som importeras. Om det är fråga
om framställning av fodertillsatser eller foderråvara, ska ni ange i tilläggsuppgifterna vilken foderråvara eller
fodertillsats som det gäller. Evira använder uppgifterna som grund för den riskbaserade provtagningsplanen och
planen för tillsyn över anläggningar. Om någon annan än en primärproducent av foder framställer foder endast
för utfodring av de egna produktionsdjuren, anses verksamheten medföra lägre risk än framställning som även
hör ihop med försäljning eller leverans av foder. T.ex. på en gård där man pressar ryps kan all pressad ryps
användas till utfodring av de egna produktionsdjuren. På samma sätt kan framställning som endast består av
förpackning anses medföra lägre risk än annan framställning.
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De gemenskapsanvisningar som avses i foderhygienförordningen har publicerats
http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice/index_en.htm
och de av Evira utvärderade nationella anvisningarna om god praxis finns förtecknade
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ (på finska).
Punkten lämnas tom om företaget inte använder sig av ett system för kvalitetskontroll som godkänts av
branschen, en gemenskapsanvisning som avses i foderhygienförordningen eller en nationell anvisning eller
standard.
Återsändande av blanketten
Anmälan för registrering kan skickas till Evira antingen per post eller som e-postbilaga. Blanketten ska
undertecknas. Av e-posten ska det tydligt framgå att avsändaren är samma företag för vilken registrering söks.
Aktören ansvarar för att uppgifterna på blanketten är korrekta. Post- och e-postadresserna finns på blanketten.
Evira skickar per post eller e-post ett meddelande om registrering till aktören. Av meddelandet framgår
kundnumret/registreringsnumret. Registreringen av aktörer enligt foderlagen är avgiftsbelagd. Bestämmelser om
avgiften ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda
prestationer. Evira sänder inget meddelande till företagaren om hanteringen av ändringsanmälan och ingen
avgift tas ut för hantering av ändringsanmälan.

REGISTRERING ENLIGT BIPRODUKTFÖRORDNINGEN
I enlighet med biproduktförordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 och
jord- och skogsbruksministeriets förordning 1193/2011 ska myndigheten registrera vissa anläggningar och
aktörer. Biproduktförordningen gäller hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och av dem framställda
produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Anläggningar som ska registreras är
uppsamlingscentraler, foderblandningscentraler, fodercentraler på gård och transportföretag. En del av
anläggningarna som arbetar med biprodukter ska godkännas i stället för registreras enligt
biproduktförordningen. Sådana anläggningar är bearbetningsanläggningar, anläggningar för framställning av
sällskapsdjursfoder och mellanhanteringsanläggningar. Även om det inte krävs att de registrerar sig enligt
biproduktförordningen måste de ändå göra en anmälan för registrering enligt foderhygienförordningen när
produkterna kommer att användas i djurfoder. Alla de aktörer, som ska registreras enligt biproduktförordningen
ska ifylla blankett S för att bli registrerade enligt både foderhygienförordning och biproduktförordning och att vid
behov
söka
godkännande
enligt
biproduktförordningen.
Regionförvaltningsverket
godkänner
mellanhanteringsanläggningarna. Mer information om förfarandet för godkännande enligt biproduktförordningen
kan läsas här
https://www.evira.fi/sv/gemensamma/animaliska-biprodukter/godkanda-eller-registrerade-anlaggningar/
Sammandrag av registrering och godkännande av foderföretagare och fodercentraler på gård i enlighet med
biproduktförordningen
FODERHYGIENFÖRORDNINGEN
BIPRODUKTFÖRORDNINGEN
TYP AV ANLÄGGNING
registrering
godkännande
registrering
godkännande
Uppsamlingscentral, klass 2 och
X
X
3
Foderblandningscentral
X
X
Fodercentral på gård
X
Lagringsanläggning, lagring av
X
framställda produkter för
användning som foder
Mellanhanteringsanläggning
X
X
Bearbetningsanläggning, klass
X
X
2 och 3
Anläggning för framställning av
X
X
sällskapsdjursfoder
Transportföretag
X
X
Med blankett A ska alla foderföretagare (inklusive anläggningar inom mjölksektorn och distributörer av mjölkbaserade
biprodukter), undantagen primärproduktionen och de aktörer som registreras i enlighet med biproduktförordning, göra
anmälan för registrering med stöd av foderhygienförordningen. Jordbrukare, husdjursproducenter och andra
primärproducenter registrerar sig som foderföretagare med blankett F:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Enheten för foder- och gödselkontroll • Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors Tfn 029 530 0400 • Fax 029 530 5298 • www.evira.fi
Evira 541236

03/2015

4 (5)

IFYLLNADSANVISNING
ANMÄLAN FÖR REGISTRERING
(Blankett A)

Bilaga

https://www.evira.fi/sv/djur/foder/verksamhet-inom-fodersektorn/blanketter/.

Definitioner
Fodertillsats avser ämnen, mikroorganismer eller preparat, utom foderråvaror och förblandningar, som avsiktligt tillsätts
foder eller vatten för att särskilt fylla en eller fler av de funktioner som fastställs i artikel 5 i tillsatsförordningen (EG) nr
1831/2003 (en eller flera av följande funktioner: inverka positivt på fodrets egenskaper, inverka positivt på
animalieprodukternas egenskaper, positivt påverka färgen på akvariefiskar och burfåglar, tillgodose djurens näringsbehov,
eller inverka positivt på animalieproduktionens miljöpåverkan, inverka positivt på djurens produktion, prestanda eller
välbefinnande, särskilt genom att påverka mag- och tarmfloran eller fodrets smältbarhet, eller ha en koccidiostatisk eller
histomonostatisk inverkan.)
En förteckning över godkända fodertillsatser har publicerats
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
Förblandningar avser blandningar av fodertillsatser eller blandningar av en eller flera fodertillsatser med foderråvaror eller
vatten som används som bärare och som inte är direkt avsedda för utfodring.
Foderråvara eller foderämne avser produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, vars främsta syfte är att uppfylla
djurs näringsbehov, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade liksom produkter som härletts därur genom industriell
bearbetning och organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan fodertillsatser, som är avsedda för utfodring av djur,
antingen direkt som sådana, eller efter bearbetning eller för att framställa foderblandningar eller som bärare i förblandningar.
Förteckning över foderråvaror
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A029%3A0001%3A0064%3ASV%3APDF
Foderblandning avser blandning av minst två foderråvaror, med eller utan fodertillsatser, avsedd att användas som helfoder
eller kompletteringsfoder för djur.
Foder avsett för särskilda näringsbehov avser foder som fyller ett särskilt näringssyfte antingen på grund av sin
sammansättning eller den tillverkningsmetod som använts, och som gör att fodret klart skiljer sig från vanligt foder.
Foderläkemedel avser blandningar av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel och foder, som på grund av sina botande
eller förebyggande egenskaper eller övriga medicinska egenskaper är avsedda att ges till djur utan vidare bearbetning.
Mobilblandare avser en foderföretagare som tillverkar foderblandningar med flyttbar kvarn- och blandarutrustning på
gårdsbruksenheten.
Importör från den inre marknaden avser ett företag som importerar fodertillsatser, förblandningar, foderråvaror eller
foderblandningar till Finland direkt från ett annat EU-medlemsland.
Importör eller företrädare för tredjeland avser ett företag som importerar foder till Finland direkt från länder utanför EU.
Exportör avser ett företag som exporterar foder från Finland direkt till ett land utanför EU.
Reningsanläggning avser en anläggning som rengör sådant foder där den högsta tillåtna nivån av skadliga ämnen har
överskridits
Sällskapsdjur avser icke livsmedelsproducerande djur som är av en art som utfodras, föds upp eller hålls, men normalt inte
används som livsmedel inom gemenskapen.
Livsmedelsproducerande djur avser djur som utfodras, föds upp eller hålls för att användas som livsmedel, även djur som
inte används som livsmedel men hör till en ras som normalt används som livsmedel inom gemenskapen. Hästar är
livsmedelsproducerande djur.
Lagringsföretag avser en aktör som tillhandahåller lagringstjänster och lagrar foder, även ett separat lager eller en separat
lagringsanläggning.
Transportföretag avser ett företag som tillhandahåller transporttjänster.
Foderblandningscentral avser sådan aktör som med stöd av artikel 18 i biproduktförordningen för försäljning, förmedling eller
distribuering producerar foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar eller för sådana fluglarver som ska användas som fiskagn.
Fodercentral på gård avser sådan aktör som producerar eller bearbetar foder som ska användas endast inom samma
djurhållningsplats.
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Uppsamlingscentral avser en anläggning som försäljning, förmedling eller distribuering bearbetar vissa biprodukter som är
avsedda att användas som foderråvara eller foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar, djurparksdjur eller sådana fluglarver
som ska användas som fiskagn.
Bearbetningsanläggning avser en anläggning som bearbetar biprodukter med någon standardbearbetningsmetoden enligt
biproduktförordningen.
Anläggning för framställning av sällskapsdjursfoder avser en anläggning som använder biprodukter vid framställningen av
foder för sällskapsdjur.

Ytterligare upplysningar:
Laura Blomqvist, tfn 040 179 5074, laura.blomqvist(at)evira.fi
Marja Turunen, tfn 040 838 0214, marja.turunen(at)evira.fi
Hanna Laatio, tfn 0400 656 265, hanna.laatio(at)evira.fi (biproduktaktörer)
Sanna Maksimainen tfn 050 573 1275, sanna.maksimainen(at)evira.fi (biproduktaktörer)
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