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Till foderföretagarna

Foderföretagarnas kundnummer ändras
Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för foder- och gödselkontroll har under år 2011 övergått till
att använda ett nytt datasystem som är gemensamt för laboratoriet och övervakningen och ersätter
det tidigare datasystemet. I och med ändringen ersätts foderföretagarnas gamla femsiffriga
kundnummer med en ny sifferserie, T-xxxxxxxx, vars slutdel består av åtta siffror. De
godkännandenummer som utfärdats med stöd av foderhygienförordningen förblir oförändrade.
Evira ska med stöd av 37 § i foderlagen publicera en förteckning över anmälningsskyldiga
foderföretagare. Förteckningen inklusive kundnummer har publicerats på Eviras webbplats på
adressen http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/.
Från ingången av 2012 baseras förteckningen över registrerade foderföretagare på de
kunduppgifter som är införda i det nya datasystemet. I den nya förteckningen delas
verksamheterna och produkttyperna som anges med förkortningar in i två olika kolumner.
Dessutom visas de verksamheter som är godkända i enlighet med foderhygienförordningen separat
i en egen kolumn. I den nya förteckningen har man exaktare än förut delat in verksamheter som
anknyter till utsläppande på marknaden och sålunda i förväg tillämpat jord- och
skogsbruksministeriets nya förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen. Inga
strukturella ändringar kommer att göras i förteckningen över primärproducenter.
Ändringen av kundnumren kräver inga åtgärder av foderföretagarna. Vi ber er använda det nya
kundnumret i anmälningar om ändring av registreringsuppgifterna och anmälningar om nedläggning
av verksamheten från ingången av 2012.

Detta meddelande kan läsas på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/meddelanden/

Lagstiftning
Foderlag nr 86/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen nr
712/2008
Foderhygienförordning (EG) nr183/2005
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