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Evira lopettaa kaksi eläinten luomutuotantoon liittyvää luetteloa
Evira on ylläpitänyt sivuillaan epävirallisia luetteloita luonnonmukaiseen tuotantoon
soveltuvista säilörehun valmistuksessa käytettävistä lisäaineista sekä luomurehuista ja
luomutuotantoon soveltuvista rehuista. Evira lakkauttaa luetteloiden ylläpidon vuoden 2013
loppuun mennessä.
Luettelot eivät ole merkinneet tuotteen viranomaishyväksyntää luonnonmukaiseen tuotantoon,
vaikka näin on monesti luultu. Luetteloiden ylläpito ei ole myöskään viranomaiselle annettu
lakisääteinen tehtävä. Eviran ylläpitämät luettelot eivät ole olleet täysin kattavia ja luetteloihin
hakeutuminen on ollut toimijoille vapaaehtoista.
Luomutuottaja saa jatkossakin tiedon rehun soveltuvuudesta luomutuotantoon rehun
pakkausmerkinnöistä. Rehun valmistaja tai sen markkinoija vastaa aina siitä, että rehu täyttää
rehulainsäädännön sekä luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset. Luomutuotantoon soveltuvat
rehut merkitään viittauksella ”Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o
834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti”.
Evira on tarkistanut etukäteen kaikki luetteloidut säilörehun valmistuksessa käytettävät lisäaineet
sekä luetteloidut rehut. Tarkastus on tehty etikettien ja muiden saatujen tietojen perusteella. Tällä
on pyritty varmistamaan, että kukin rehu täyttää luomulainsäädännön vaatimukset. Evira on
ohjeistanut toimijoita, että luomutilalla voidaan käyttää myös muita kuin luetteloissa olevia rehuja,
kunhan luomutila etukäteen varmistaa, että rehu soveltuu luomutuotantoon ja etteivät
päiväannokset rehun käytössä ylity.
1. Luettelo säilörehun lisäaineista ja esiseoksista
Tuotteiden myyjien ja markkinoijien tulee varmistaa, että luomutuotantoon soveltuvien säilörehun
lisäaineiden pakkausmerkinnät ovat asianmukaiset, jotta käyttäjät voivat valita tuotantotapaan
soveltuvan tuotteen.
Lisäaineen soveltuminen luomutuotantoon ilmaistaan merkinnällä; ”Voidaan käyttää
luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti”.
Luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittua käyttää vain Komission asetuksen (EY) N:o
889/2008, ja sen muutoksen (EU) N:o 505/2012 liitteessä VI mainittuja rehun lisäaineita.
EU:n rehun lisäainerekisteriin koottu hyväksytyt lisäaineet
EU:ssa käyttöön hyväksytyt rehun lisäaineet löytyvät komission ylläpitämästä EU:n rehun
lisäainerekisteristä. Rekisteriin on koottu hyväksytyt rehun lisäaineet ja linkit hyväksyntäasetuksiin.
Komission antamissa asetuksissa on esitetty hyväksyntään liittyvät tiedot kuten lisäaineen nimi,
tunnistetiedot, muut lisäaineen tunnistamisen kannalta merkittävät tiedot, lisäaineen
käyttöedellytykset kuten eläinlajit tai -ryhmät, enimmäis- tai vähimmäispitoisuus rehussa, muut
erityisedellytykset ja hyväksynnän voimassaoloaika. Hyväksyntään liittyvät edellytykset tulee
tarkistaa tarvittaessa kyseisistä asetuksista lisäainekohtaisesti.
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2. Luettelo luomurehuista ja luomutuotantoon soveltuvista rehuista
Rehuluettelon lakkautus ei muuta luomurehujen ja luomutuotantoon soveltuvien rehujen valvontaa.
Luomurehujen valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden markkinoimia rehuja, luomurehujen
valmistusta sekä rehujen merkintöjä valvotaan vuosittaisilla luomutarkastuksilla. Luomutuotantoon
soveltuvia, tavanomaisia rehuja valmistavia ja markkinoivia rehualantoimijoita valvotaan
rehujaoston toimesta tarkastuskäynneillä ja rehuja pistokoeluontoisesti myös markkinavalvonnassa.
Luomutuottaja saa jatkossakin tiedon rehun soveltuvuudesta luomutuotantoon etiketin perusteella.
Luomutuotantoon soveltuvat rehut merkitään viittauksella ”Voidaan käyttää luonnonmukaisessa
tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti”. Tuotantoeläimille
tarkoitetun säädösten mukaisen luomurehun nimessä voidaan käyttää sanaa ”luomu” ja etiketissä
toimijan niin halutessaan EU:n luomutunnusta, eurolehteä.
Mikäli toimija ei rehun etiketin perusteella voi varmistua rehun soveltuvuudesta luomutuotantoon,
saa parhaan vastauksen kysymällä asiasta suoraan sen valmistajalta tai markkinoijalta.
Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä luomuneuvojaan tai Eviraan. Rehualan toimijan, joka
markkinoi rehuja luomutiloille, tulee varmistaa, että rehut (sekä rehun tuotantomenetelmä että
raaka-aineet) soveltuvat luomutuotantoon ja että rehut on merkitty säädösten mukaisesti. Luomutila
vastaa siitä, että sen käyttämät rehut soveltuvat luomutuotantoon eivätkä päiväannokset ylity.

Lisätietoja
jaostopäällikkö Beata Meinander p. 0400 571033 (luomusäilörehujen lisäaineet)
ylitarkastaja Merja Manninen p. 040 8498325 (luomusäilörehujen lisäaineet)
ylitarkastaja Tiina O’Toole p. 040 8279631 (luomurehut)

Lue lisää
EU:n rehun lisäainerekisteri:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

Rehujen merkintäopas:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/oppaat/rehujen_merkintaopas.pdf

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 7, Rehut:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luomuohje_7_rehu
t_15082011.pdf

EU:n luomutunnuksen käyttö:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/markkinointi_ja_merkinnat/eu_n_luomutunnus/

Evira.fi-sivuilta 1.1.2014 poistuvat listat:
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

Komission asetus (EY) N:o 889/2008:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FI:PDF

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 505/2012:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0012:0019:FI:PDF

