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Evira upphör med att upprätthålla två förteckningar i anknytning till
ekologisk djurproduktion
Evira har upprätthållit inofficiella förteckningar på sina webbsidor över tillsatser som är
lämpliga att användas vid framställning av ensilage i ekologisk produktion samt över ekologiska foder och foder som lämpar sig för ekologisk produktion. Evira upphör med att upprätthålla förteckningarna i slutet av år 2013.
Förteckningarna har inte inneburit ett myndighetsgodkännande av produkten för ekologisk produktion, även
om många har trott det. Det är inte heller en lagstadgad uppgift för myndigheten att föra dessa förteckningar.
Förteckningarna som upprätthålls av Evira har inte varit helt allomfattande och produkterna har tagits med i
förteckningarna på frivillig basis.
Ekoodlaren kommer även i fortsättningen att finna information om fodrets lämplighet för ekologisk produktion
på märkningarna på foderförpackningen. Tillverkaren eller marknadsföraren av fodret ansvarar alltid för att
fodret uppfyller kraven i foderlagstiftningen och kraven på ekologisk produktion. Foder som är lämpade för
ekologisk produktion märks med hänvisningen ”Får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr
834/2007 och (EG) nr 889/2008”.
Evira har kontrollerat alla förtecknade ensileringstillsatser samt alla förtecknade foder i förväg. Kontrollen har
utförts utgående från etiketterna och andra uppgifter som inkommit. Avsikten har varit att säkerställa att enskilda foderprodukter uppfyller lagstiftningens krav på ekologisk produktion. Evira har informerat företagarna
om att ekologiska gårdar även kan använda foder som inte finns i förteckningarna om gården i förväg säkerställer att fodret är lämpat för ekologisk produktion och att dagsransonerna inte överskrids.

1. Förteckning över ensileringstillsatser
Produkternas försäljare och marknadsförare ska säkerställa att märkningarna på förpackningarna för ensileringsmedel som är lämpade för ekologisk produktion är korrekta, så att användarna kan välja en produkt som
lämpar sig för produktionssättet.
Märkningen ”Får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008”
visar att tillsatsen är lämplig för ekologisk produktion. Vid ekologisk produktion är det endast tillåtet att använda fodertillsatser som nämns i Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 och i bilaga VI till ändringsförordningen (EG) nr 505/2012.

Godkända tillsatser i EU:s register över fodertillsatser
De fodertillsatser som är godkända inom EU finns i kommissionens gemenskapsregister över fodertillsatser.
Registret innehåller de godkända fodertillsatserna och länkar till godkännandeförordningarna. I kommissionens förordningar finns uppgifter som hör samman med godkännandet såsom tillsatsens namn, identifikation,
andra betydande uppgifter med tanke på identifiering av tillsatsen, villkor för användning av tillsatsen såsom
djurslag eller djurgrupper, maximi- eller minimihalt i fodret, andra särskilda villkor och godkännandets giltighetstid. Vid behov ska villkoren för godkännande kontrolleras i förordningarna specifikt för tillsatsen i fråga.
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2. Förteckning över ekologiska foder och foder som lämpar sig för ekologisk produktion
Slopandet av foderförteckningen förändrar inte övervakningen av ekologiska foder och foder som lämpar sig
för ekologisk produktion. Foder som marknadsförs av företagare som hör till kontrollsystemet för ekologiskt
foder, framställningen av ekologiskt foder och fodrens märkningar kontrolleras genom årliga ekokontroller.
Företagare inom fodersektorn som framställer och marknadsför konventionella foder som är lämpade för
ekologisk produktion övervakas av fodersektionen genom kontrollbesök, och vid marknadskontrollen tas även
stickprov på fodren.
Ekoodlaren kommer även i fortsättningen att finna information om fodrets lämplighet för ekologisk produktion
på etiketten. Foder som är lämpade för ekologisk produktion märks med hänvisningen ”Får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008”. Ordet ”ekologisk” får användas i
namnet på ekologiskt foder för produktionsdjur som har producerats enligt författningarna, och om företagaren så önskar, kan EU:s ekologotyp europalövet användas.
Om företagaren inte kan säkerställa fodrets lämplighet för ekologisk produktion utgående från etiketten, är det
bäst att fråga fodertillverkaren eller marknadsföraren direkt. Ekorådgivaren eller Evira kan kontaktas i problemsituationer. Företagare inom fodersektorn som marknadsför foder för ekogårdar ska säkerställa att fodren (både produktionsmetoden och råvarorna) lämpar sig för ekologisk produktion och att de har märkts enligt
författningarna. Ekogården ansvarar för att det foder som används lämpar sig för ekologisk produktion och att
dagsransonerna inte överskrids.

Ytterligare uppgifter
sektionschef Beata Meinander tfn 0400 571 033 (ekologiska ensileringstillsatser)
överinspektör Merja Manninen tfn 040 849 8325 (ekologiska ensileringstillsatser)
överinspektör Tiina O’Toole, tfn 040 827 9631 (ekologiskt foder)

Läs mera
EU:s register över godkända fodertillsatser:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
Guide om märkning av foder:
http://www.evira.fi/files/attachments/se/djur/foder/guider/rehujen_merkintaopas_sv.pdf
Anvisningar för ekologisk produktion 7, Foder:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luomuohje_7_fode
r_15082011.pdf
Användning av EU:s ekologotyp:
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/sakenheter/ekologisk+produktion/marknad+och+markning/eu+s+ekolog
o/
Förteckningar som kommer att avlägsnas från Evira.fi webbsidor den 1.1.2014:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/elaimet/sailonta_aineet_26062013.pdf)
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/elaimet/rehut/luomurehut_luettelo.pdf
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:SV:PDF
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 505/2012:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0012:0019:SV:PDF

