ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN
Rehualan alkutuotannon toimija
Päivämäärä

Uusi rekisteröinti

Dnro

Rekisteröintitietojen muutos

PERUSTIEDOT
Tilatunnus (Y-tunnus/Henkilötunnus)

Tuottajan/maatilayrityksen nimi

Jakeluosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yhdyshenkilön nimi (jos eri kuin tuottaja)
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Lopettamisilmoitus

Tilan sijaintikunta

Yhdyshenkilön puhelinnumero

TUOTANTOSUUNTA
maidontuotanto

naudanlihantuotanto

lammas-/vuohituotanto

porsastuotanto

sianlihantuotanto

hevostalous

kananmunantuotanto

siipikarjanlihantuotanto

porotalous

vesiviljely

kasvintuotanto

muu, mikä?

Rehun tuotanto (sekä omaan käyttöön että myyntiin), sekoitus ja käyttö sekä valmistus edellyttävät rekisteröitymistä rehualan
toimijaksi
Rekisteröidyn rehualan toimijaksi seuraavan/seuraavien alkutuotannon toiminnan/toimintojen osalta (katso täyttöohje seuraavalta sivulta)
Rehun tuotanto (esim. rehuviljan viljely, säilörehun teko)
Rehun sekoittaminen ilman lisäaineita/esiseoksia tilan omaan käyttöön
Rehun käyttö (eläinten ruokinta)
Rekisteröidyn rehualan toimijaksi seuraavan toiminnan osalta:
Rehun valmistaminen lisäaineita/esiseoksia käyttäen tilan omaan käyttöön
Lisätietoja:

Vakuutan edellä annetut tiedot oikeiksi
Aika ja paikka

Lomakkeen palautus:

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Rehujaosto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
tai sähköpostin liitteenä:
rehu.ilmoitukset@evira.fi
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TÄYTTÖOHJEET

Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Sen mukaan rehualan toimijat, mukaan lukien viljelijät, eivät saa
harjoittaa toimintaansa ilman rekisteröintiä tai hyväksyntää. Hyväksyntää vaaditaan tietyissä tapauksissa (katso
Eviran nettisivut: Rehualan toiminta – Viljelijät ja kotieläintuottajat).
Perustietokohdassa ilmoitetaan ensisijaisesti tilatunnus ja mikäli tilatunnusta ei ole, ilmoitetaan Y-tunnus. Mikäli
alkutuotannon toimijalla ei ole kumpaakaan edellä mainittua tunnusta, ilmoitetaan henkilötunnus.
Rehun tuotannolla tarkoitetaan rehujen tuotantoa, esimerkiksi rehuviljan viljelyä myyntiin, vastikkeettomaan
luovutukseen ja/tai tilan elintarviketuotantoeläinten ruokintaan. Rehun alkutuotantoa on myös alkutuotteiden
kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla sekä alkutuotteiden kuljetus tuotantopaikalta esimerkiksi
rehutehtaalle tai (tilan ulkopuoliseen) varastoon.
Rehun sekoittaminen yksinomaan oman tilan tarpeisiin käyttämättä lisäaineita tai lisäaineita sisältäviä
esiseoksia on myös alkutuotantoa. Säilörehun säilöntäaineet ovat rehun lisäaineita, mutta tässä yhteydessä ne
lasketaan kuuluvaksi rehun alkutuotantoon (rehun tuotanto).
Rehun käyttö on rehualan alkutuotannon toimintaa, kun eläimiä ruokitaan joko kotoisilla tai ostorehuilla.
Viljelijä tai tuottaja voi rekisteröityä rehualan alkutuotannon toimijaksi joko yhden tai useamman yllä mainitun
toiminnon osalta.
Rehun valmistus tilan omaan tarpeeseen lisäaineita tai esiseoksia käyttämällä ei ole alkutuotannon toimintaa,
mutta sekin rekisteröidään lomakkeella F. Jos tila käyttää hyväksyntää vaativia lisäaineita tai niiden esiseoksia
tilaseosten valmistuksessa (esim. Lantharenol, Sorbiflore, VevoVitall, Formi LHS, dimetyyliglysiinin
natriumsuola, natriumbentsoaatti tai kokkidiostaatit), niin tilan tulee rekisteröityä lomakkeella A ja hakea
hyväksyntää lomakkeella C.
Myyntiä varten tapahtuva rehun sekoittaminen tai valmistaminen tilalla tulee rekisteröidä Eviraan lomakkeella A.
Ilmoituksen rekisteröintiä varten voi toimittaa Eviraan joko postitse tai sähköpostin liitteenä. Sähköpostin
liitteenä toimitettua ilmoitusta ei tarvitse allekirjoittaa. Toimija vastaa siitä, että tiedot ovat lomakkeella oikein.
Posti- ja sähköpostiosoitteet ovat lomakkeessa.

Lisätietoja:

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