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Anläggningar som tillverkar sällskapsdjurfoder, affärer som säljer sällskapsdjurfoder
MOTTAGNING OCH ANVÄNDNING AV BIPRODUKTER FRÅN SLAKT
Biprodukter från slakt för fodertillverkning får tas emot endast av en sådan aktör som är godkänd
som tillverkare av sällskapsdjurfoder enligt artikel 24 i biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009
och som är registrerad som foderföretagare enligt artikel 9 i foderhygienförordningen (EG) nr
18372005. På motsvarande sätt får biprodukter från slakt tas emot endast av en godkänd och/eller
registrerad aktör. Utan registrering och godkännande är det förbjudet att ta emot och hantera
oförpackade biprodukter från slakt exempelvis i en affär som säljer sällskapsdjurfoder.
Förpackande är verksamhet som jämställs med hantering och det inbegriper också att ta isär och
öppna stora förpackningar och/eller att packa om dem i mindre förpackningar. Lösvara måste säljas
ur originalförpackningen, att flytta över innehållet i ett annat försäljningskärl betraktas som
förpackande. Detta är Eviras tolkning av lagstiftningen och den bygger på artiklarna 2 och 24 i
biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009 samt på artiklarna 2 och 9 i foderhygienförordningen
(EG) nr 183/2005.
Ett slakteri ska vara registrerat som foderföretagare för att få överlåta biprodukter från slakt till
anläggningar som tillverkar sällskapsdjurfoder. Evira för en förteckning över såväl registrerade
foderföretagare som över anläggningar som är godkända enligt biproduktförordningen. De ovan
nämnda förteckningarna finns på följande webbadresser:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/rekisterit/rekey183_2011.pdf
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/elaimista_saatavat_sivutuotteet/hyvaksytyt_laito
kset/sivutuoteasetuksen_mukaisesti_hyvaksyttyjen_laitosten_luettelo_/
Godkännande som anläggning som tillverkar sällskapsdjurfoder enligt biproduktförordningen kan
sökas hos Evira. Information om förfarandet för godkännande samt om de krav som är en
förutsättning för godkännande finns på Eviras webbplats på webbadressen:
http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/anvandningen_av_animaliska_biprodukter_som_foder/sallsk
apsdjursfoder_innehallande_biprodukter/
samt i avdelning II i biproduktförordningen. Information om registreringen som foderföretagare samt
registreringsblanketten finns på adressen:
http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/verksamhet_inom_fodersektorn/inledning_av_verksamhet/re
gistrering_enligt_foderhygienforordningen/
Lagstiftning
Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artikel 2 samt avdelning II
Foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005, artiklarna 2, 9
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