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Meddelande om skyldigheten att anmäla om användningen av mjölknäring
innehållande fiskmjöl

Kommissionens förordning (EG) nr 956/2008 som trädde i kraft i slutet av 2008 ändrade bilaga 4 till
TSE-förordningen (EG) nr 999/2001. Genom denna ändring lindrades förbudet mot användning av
fiskmjöl åt idisslare på så sätt att det blev tillåtet att använda fiskmjöl i industriellt tillverkad
mjölknäring som ges åt diande djur som hör till idisslare och är avsedda för livsmedelsproduktion.
Åt andra idisslare är det alltjämt förbjudet att använda fiskmjöl. För att mjölknäring innehållande
fiskmjöl ska få användas måste den vara industriellt tillverkad.

Anmälningsförfarande
Gårdar som använder mjölknäring innehållande fiskmjöl ska göra en anmälan om användningen till
Evira. Evira för en förteckning över de gårdar som gjort anmälan. Anmälan görs med en blankett
som finns på Eviras webbplats
(http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/blanketter/ ).

Registrering och förfaranden för godkännande
Med undantag av det som nämns ovan är bestämmelserna i TSE-förordningen om registrering och
förfaranden för godkännande oförändrade. Gårdar som använder animaliska proteinfoder vid
utfodring av produktionsdjur ska alltjämt registrera sig eller ansöka om godkännande hos Evira med
en särskild blankett eller en fritt formulerad anmälan. Ytterligare information om saken finns på
Eviras webbplats
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/information_till_fodersektorns_aktorer
/jordbrukare_och_husdjursproducenter_som_fodersektorns_aktorer/

Övervakning
I reformen av Europeiska gemenskapens jordbrukspolitik ingår s.k. tvärvillkor som också gäller
fodersäkerhet. Inom ramen för tvärvillkoren övervakar man användningen av animaliskt protein vid
utfodringen av djur som används för livsmedelsproduktion i överensstämmelse med TSEförordningen samt att skyldigheten att föra bok över foder uppfylls. Övervakningsurvalet omfattar
cirka 1 % av Finlands husdjursgårdar.

Ytterligare information:
Överinspektör Tarja Root tfn 020 772 5221, 040 - 572 5397, tarja.root@evira.fi
Överinspektör Sari Vähäniitty tfn 020 772 5235, sari.vahaniitty@evira.fi
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