ANMÄLAN FÖR REGISTRERING
Aktör inom primärproduktion av foder
Datum

Dnr

Ny registrering
Förändring av registreringsuppgifter
GRUNDUPPGIFTER
Lägenhetssignum (FO-nummer/Personbeteckning)
Producentens/gårdbruksenhetens namn

Utdelningsadress

Postnummer och -anstalt

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktpersons namn (om annan än producent)
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Blankett F

Anmälan om nedläggning

Belägenhetskommun av gården

Kontaktpersons telefonnummer

PRODUKTIONSINRIKTNING
mjölkproduktion

nöttköttproduktion

får-/getthushållning

grisproduktion

svinköttproduktion

hästhushållning

äggproduktion

fjäderfäköttproduktion

renhushållning

vattenkultur

växtproduktion

övrig, vad?

Den som producerar (såväl för eget bruk som för försäljning), blandar till och använder samt tillverkar foder förutsätts registrera
sig som foderföretagare
Jag registrerar mig som foderföretagare i fråga om följande verksamhet/verksamheter inom primärproduktionen (se ifyllningsanvisningar på
blankettens frånsida):
Produktion av foder /t.ex. odling av foderspannmål, tillverkning av ensilage)
Tillblandning av foder utan tillsatser/förblandningar för gårdens eget bruk
Användning av foder (utfodring av djur)
Jag registrerar mig som foderföretagare i fråga om följande verksamhet:
Tillverkning av foder med användning av tillsatser/förblandningar för gårdens eget bruk
Ytterligare uppgifter

Jag intygar att uppgifterna ovan är riktiga
Datum och ort

Återsändande av
blanketten:

Underskrift och namnförtydligande

Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Fodersektion, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
eller som bilaga med e-post:
rehu.ilmoitukset@evira.fi
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IFYLLNINGSANVISNINGAR

Myndighetens skyldighet att föra register över foderföretagarna bygger på Europaparlamentets och rådets
förordning 183/2005 om foderhygien. Enligt den får foderföretagarna, inklusive jordbrukarna, inte utöva sin
verksamhet utan registrering eller godkännande. Godkännande krävs i vissa fall (se Eviras webbsidor:
Verksmanhet inom fodersektorn – Jordbrukare och husdjursproducenter).
I grunduppgifter anmälas i första hand lägenhetssignum och om lägenhetssignumet inte finns anmälas FOnummer. Om man har intetdera av ovannämnda parameter, anmälas personbeteckningen.
Med foderproduktion avses produktion av foder, exempelvis odling av foderspannmål för försäljning, överlåtelse
utan vederlag och/eller utfodring av gårdens livsmedelsproducerande djur. Primärproduktion av foder är också
transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen samt transport av primärprodukter
från produktionsplatsen till exempelvis en foderfabrik eller ett lager (utanför gården).
Att blanda till foder uteslutande för den egna gårdens behov utan att använda tillsatser eller förblandningar
innehållande tillsatser betraktas också som primärproduktion. Ensileringstillsatser är fodertillsatser, men i detta
sammanhang räknas de ingå i primärproduktionen av foder (foderproduktion).
Användning av foder hör till fodersektorns primärproduktion om djuren utfodras med antingen hemmaproducerat
eller köpt foder.
En jordbrukare eller producent kan registrera sig som foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder i
fråga om en eller flera av de verksamheter som nämns ovan
Att tillverka foder för gårdens eget behov med användning av tillsatser eller förblandningar är inte
primärproduktion, men också denna verksamhet registreras med blankett F. Om gården vid tillverkningen av
gårdsblandningar använder tillsatser eller förblandningar som kräver godkännande (t. ex. Lantharenol,
Sorbiflore, VevoVitall, Formi LHS, dimetylglycinnatriumsalt, natriumbensoat eller koccidiostatika) skall gården
registrera sig med blankett A och ansöka om godkännande med blankett C.
Om man på gården blandar till eller tillverkar foder för försäljning skall registreringen hos Evira göras med
blankett A.
Anmälan för registrering kan skickas till Evira antingen via post eller via e-post. Anmälan som skickas som
bilaga med e-post, behövs inte underskriva. Foderföretagaren ansvarar att uppgifterna på blanketten är riktiga.
Postadressen och e-postadressen finns på blanketten.

Närmare uppgifter:

Katja Korkalainen, tfn 040 489 3412, katja.korkalainen@evira.fi
Tarja Root, tfn 040 572 5397, tarja.root@evira.fi
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