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Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien
"En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall
noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur
inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.
Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkringar av hur lagstiftningen
tillämpas. Lagstiftningen är markerad med kursiv stil. Tolkringarna i anvisningen är Eviras syn på
hur lagstiftningen borde tillämpas."
1. ALLMÄNT
Denna anvisning gäller övervakning av foderföretagare inom primärproduktionen enligt foderlagstiftningen och den är avsedd för närings-, trafik- och miljöcentralernas
(NTM) inspektörer. Eftersom foderövervakningen är ett led i övervakningen av s.k.
tvärvillkor ingår tvärvillkorens föreskrivna verksamhetskrav 4 övervakning av foderhygien på växtproduktionsgårdar eller på djurproduktionsgårdar i denna anvisning.
Övervakningen av användningen av animaliskt protein i foder och därtill hörande
övervakning av tvärvillkorens verksamhetskrav 9 på djurgårdar har beskrivits i en separat anvisning (12732/5 Övervakning av användningen av animaliskt protein i foder
och fodersäkerhet vid primärproduktion – inbegriper övervakning av tvärvillkor).
Gårdsbesöken på de gårdar som tagits ut till övervakningsurvalet för tvärvillkor 2018
ska avläggas före utgången av 2018.
Vem övervakas
Utför foderkontroll på gården, då gården odlar grödor (t.ex. spannmål, torrhö, ensilage, betesvall, balj- eller oljeväxter) till foder dvs. för utfodring av djur. Saken framgår
av eventuell foderbokföring eller genom att fråga jordbrukaren. Om jordbrukaren vid
tidpunkten för kontrollen ännu inte vet huruvida grödorna kommer att användas till
livsmedel eller foder, ska grödorna kontrolleras som såväl livsmedel och foder. Om
gården har produktionsdjur och utfodring av dem eller blandning av foder, måste foderkontroll också utföras på gården då. Som produktionsdjur betraktas djur som gården föder upp i produktionssyfte för produktion av animaliska produkter såsom kött,
mjölk, ägg, ull, päls eller avkomma.
Evira utför egna urval av djurgårdarna och väljer ut växtproduktionsgårdarna till övervakningen bland Landsbygdsverket Mavis gårdar för åkerövervakning. Sammanlagt
tas minst 1 % av gårdarna som har ansökt om direkt eller delfinansierat stöd ut till foderkontroll.
Vad övervakas
På gården granska bokföringen i fråga om foder som gården köpt/fått utan vederlag,
foder som gården sålt/överlåtit, foder som gården själv producerat och foder som använt samt provresultat som är viktiga med tanke på fodersäkerheten. Kontrollera att
fodret har skaffats av en registrerad eller godkänd foderföretagare och att det förs
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bok över användningen av växtskyddsmedel och biocider. Dessutom övervakas att
avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel och läkemedelsfoder lagras och hanteras korrekt, åtskilt från djurfoder och djurhållningsplatser.
De här är kraven i den allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002, i JSM:s
förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 548/2012 och i foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005.
Materialen för övervakningen
Observationsprotokollet för tvärvillkor "Foder och livsmedel av vegetabiliskt ursprung”
kan skrivas ut från Stödtillämpningen. På Pikantti (till maj 2018 på Eviranet) i sakenheten Tvärvillkor finns:
 denna övervakningsanvisning
 anvisningen Allmänt om övervakningen av tvärvillkor och bedömning av försummelser
 anvisningen Övervakning av tvärvillkor som gäller produktion av livsmedel – växtproduktionsgårdar som innehåller anvisningar för övervakningen av livsmedelshygienkrav på observationsprotokollet
 meddelandet för systemet för tidig varning
 blanketten för bedömning av försummelser
 Övervakning av foder vid primärproduktion 2018 –meddelande till jordbrukare
 Blankett F för registrering av primärproducenter av foder
 anvisning till övervakarna av djurgårdar om övervakning av användningen av
animaliskt protein i foder och fodersäkerhet och Eviras gårdsövervakningsblankett
som hör samman med den.
Besök de gårdar som tagits ut på basis av urvalet, kontrollera det som krävs och fyll i
observationsprotokollet för tvärvillkor.
I observationsprotokollet för Mavis åkerövervakning skrivs i punkten ”Andra övervakningar av tvärvillkor” ut en uppgift, om gården utöver åkerövervakningen också ingår i
tvärvillkorsurvalet för foder och livsmedel av vegetabiliskt ursprung. När gården också
ingår i Mavis urval för åkerövervakning bör foderövervakningen i mån av möjlighet utföras i samband med åkerövervakningen.
Instruktioner för inledandet av kontroll, anmälan och kontrollbesöket ingår i anvisningen Allmänt om övervakningen av tvärvillkor och bedömning av försummelser.
När gården har produktionsdjur
Vid övervakningen av foderföretagare inom primärproduktionen som håller produktionsdjur används både anvisning Övervakning av användningen av animaliskt protein
i foder och fodersäkerhet vid primärproduktion av foder – inbegriper övervakning av
tvärvillkor och den här anvisningen. Länsveterinären ska kontrollera gårdens produktionsdjur och NTM-centralens inspektör ska ta foderprov och övervaka användningen
av animaliskt protein som foder då
 gården får direkt eller delfinansierat EU-stöd
 djuren innehas av gården eller sköts på gården
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djuren är avsedda för jordbruksproduktion, dvs. att de inte hålls på gården endast
som hobby- eller sällskapsdjur, för att t.ex. producera livsmedel för gårdens eget
bruk eller för tävlings-/sportbruk.

Om det finns finska hästar, finsk boskap, finska lantrasfår, ålands- eller kajanalandsfår, finska getter, lantrashöns eller -tuppar på gården och gården har ingått ett avtal
om uppfödning av ursprungsraser för åren 2015-2020 som gäller dessa djurslag ska
djuren övervakas.
Om du får veta att en växtproduktionsgård håller sådana produktionsdjur underrätta
Evira om gården med e-post till adressen te-kasvintuotantotilat@evira.fi, för att Evira
kan meddela länsveterinären om gården. Dessutom ska du kontakt och komma
överens om foderkontroll med en sådan inspektör vid den egna NTM-centralen som
är insatt i övervakning av djurgårdar och har kunnande och utrustning att utföra provtagning av foder. Inspektören får i regel inte i förväg underrätta en djurgård om länsveterinärens kommande övervakning.
Övervakning på gårdar som upphört med produktionen eller som inte ansökt
om stöd
Om en gård på övervakningslistan helt har slutat bedriva verksamhet före övervakningsåret eller inte ansökt om stöd, fyll i observationsprotokollet informationen i fråga.
I punkten för tilläggsuppgifter ska du skriva in den källa från vilken du fått information.
I Stödtillämpningen registrera för gårdens del ”övervakas inte”. Om urvalet innefattar
många gårdar som har lagt ner verksamheten eller inte ansökt om stöd kan Evira senare samma år komplettera övervakningsskyldigheten genom att ta med fler gårdar i
övervakningen. Om gården har slutat hålla djur, men fortsätter producera växter, utför
övervakningen i tillämpliga delar.
Övervakning under ett produktionsuppehåll
Om du får veta före övervakningsbesöket att gården har ett uppehåll i djurhållningen
kan du flytta utförandet av övervakningen fram till ett senare tillfälle och till en sådan
inspektör vid den egna NTM-centralen som har kunnande att utföra provtagning av
foder. På en gård dit det under de närmaste månaderna kommer djur efter produktionsuppehållet kan inspektören vänta tills djuren har kommit. Om produktionsuppehållet varar längre, eller om det är okänt hur länge uppehållet varar, besöker inspektören gården för att utföra övervakning under de förutsättningar som är möjliga vid
den tidpunkten. Om du redan har besökt gården behövs inget nytt besök avläggas
senare.

2. OBSERVATIONSPROTOKOLL ÖVER UPPFYLLANDET AV TVÄRVILLKOREN
Protokollet för foder och livsmedel av vegetabiliskt ursprung innehåller:
Uppgifter om övervakningsbesöket:
Basuppgifter om gården (jordbrukarens namn, adressuppgifter, telefonnummer, etc.)
skrivs ut från Stödtillämpningen eller anteckna de på första sidan i observationsprotokollet. Likaså anteckna tidpunkten för information om kontrollen samt tidpunkten för
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övervakningsbesöket och vem som och namnet på gårdens representant vid kontrollen. Anteckna i observationsprotokollet även inspektörens/inspektörernas namn, yrkesbenämning och kontaktuppgifter samt vilka andra handlingar som ingår i observationsprotokollet.
Kontrolldel:
Kryssa för varje objekt som övervakas för antingen ”I ordning”, ”Försummelse” eller
”Gäller inte gården”. Använd alternativet ”Gäller inte gården” när det som ska övervakas inte berör gården, t.ex. om gården inte använder växtskyddsmedel eller biocider.
Om du kryssar för alternativet ”Gäller inte gården”, ska valet motiveras i tilläggsuppgifterna i observationsprotokollet och också sparas i Stödtillämpningen.
Kravgrupp 1. Iakttagande av bestämmelserna om foder (TSE-förordningen (EG) nr 999/2001)
Kryssa i den här punkten för kravgrupps 1. helhetsbedömning i enlighet kravs 1.1 och
1.2 resultat.
Om gården inte har produktionsdjur ska du kryssa för ”Gäller inte gården” i kraven
’1.1 På gården används inte förbjudet animaliskt protein för utfodring av djur (foderprov)’ och ’1.2 Utgående från fodrets märkningar, tillverkning, förvaring och distribution utfodras varje djurslag endast med foder som innehåller sådant animaliskt protein
som är avsett för det’.
Om en växtproduktionsgård har produktionsdjur som besitts eller sköts av jordbrukaren ska du lämna indikatorerna 1.1 och 1.2 tomma och observationsprotokollet oavslutat och överför foderövervakningen till en inspektör vid den egna NTM-centralen
som kan ta prov av foder och anmäla djuren till Eviras e-postadress tekasvintuotantotilat@evira.fi .
Kravgrupp 2. Iakttagande av bestämmelserna om foder- och livsmedelshygien (den allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002)

Den här kravgruppen innehåller kraven om foder- och livsmedelshygien 2.1-2.12. Anvisningen Övervakning av tvärvillkor som gäller produktion av livsmedel – växtproduktionsgårdar innehåller anvisningarna för övervakningen av livsmedelshygienkrav
2.6-2.12. I Stödtillämpningen kryssa i den här punkten för kravgrupps 2. helhetsbedömning i enlighet kravs 2.1-2.12 resultat.
Iakttagande av bestämmelserna om foderhygien
I observationsprotokollet kryssa i den här punkten för helhetsbedömning i enlighet foderhygienkravs 2.1-2.5 resultat.
Om gården under övervakningsåret inte odlar växter till foder (gården t.ex. säljer all
sin växtproduktion till livsmedel), inte har något foder i lager eller någon djurproduktion, sätts ett kryss för ”Gäller inte gården” i kraven 2.1-2.5.
Krav 2.1 Bok förs över foder som skaffats till gården, överlåtits från gården,
producerats och använts på gården (djurgrupp och datum då användning av
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foder med karenstid avslutades) samt över provresultat som är viktiga med
tanke på fodersäkerheten
För säkrandet av spårbarheten ska gården föra bok över alla foder som köpts eller
mottagits till gården (inklusive fodertillsatser och förblandningar) eller som sålts eller
överlåtits från gården. Dessutom gäller bokföringsskyldigheten gårdens egenproducerade foder och foder som använts på gården samt resultaten av foderprover. Syftet
med bokföringsskyldigheten är att kunna spåra fodrets ursprung om det av någon anledning är nödvändigt att dra bort ett foderparti i en risksituation.
Av bokföringen ska framgå
 säljarens/ leverantörens/köparens namn och adress
 produktens namn
 mängden av foder som gården har skaffat/överlåtit/producerat
 leveransdatum av foder som gården har skaffat/överlåtit
 djurgrupp som utfodrats med fodret (t.ex. suggor, kalvar)
 tidpunkten då man upphört använda foder med karenstid (t.ex. vissa fodertillsatser och foderläkemedel)
 provresultat av foder som är viktiga med tanke på fodersäkerheten. T. ex. proven
har analyserats för mögelgifter dvs. mykotoxiner, salmonella eller andra skadliga
ämnen, organismer och produkter.
Gården ska spara foderbokföringen minst fem år. Som foderbokföring duger till exempel inköps-/försäljningsverifikaten av foder (skattebokföring) om de uppgifter som
behövs framgår av den, likaså en ekologisk gårds bokföring över produktströmmarna.
I fråga om foder som producerats på gården räcker skiftesbokföringen enligt miljöersättningens förbindelsevillkor och i fråga om foderläkemedel bokföringen över medicinsk behandling. Som bokföring av resultaten av foderprov räcker analysintygen.
Granska övervakningsårets foderbokföring på gården. Om det saknas foderbokföring
för övervakningsåret, eller om den är bristfällig, ska du också se på foderbokföringen
för det/de föregående åren. När du har granskat bokföringen ska du anteckna övervakningsresultatet i observationsprotokollet.
Denna fråga gäller (kryss ”I ordning” eller ”Försummelse”) alla gårdar som producerar
foderväxter och gårdar med livsmedelsproduktion som levererar jordbruksprodukter
från gården.
Krav 2.2 Fodret har skaffats av en registrerad eller godkänd foderföretagare
Gården ska säkerställa att alla foder som köpts eller mottagits utan vederlag till gården har skaffats från registrerade eller godkända foderföretagare inklusive foderföretagare inom primärproduktionen. Kravet sammanhänger med fodrets spårbarhet.
Också ensileringsmedel och andra fodertillsatser samt förblandningar ska skaffas
från registrerade eller godkända foderföretagare, t.ex. registrerade affärer eller tillverkare. Ett undantag är att foder får skaffas från en närliggande, oregistrerad gård som
producerar foder på mindre än 3 hektar årligen och levererar fodret direkt till gården.
En gård påförs inte heller sanktion om gården hos en aktör som inte är registrerad, t.
ex. en affär, har gjort en engångsanskaffning av före detta livsmedel som är av god
kvalitet och lämpliga som djurfoder. Om gården inte har säkerställt att fodret har skaf-
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fats från en registrerad eller godkänd foderföretagare, men foderföretagarna är införda i Eviras register, är situationen i ordning.
Förteckningarna över registrerade inhemska aktörer finns på sidan
http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/. För att klarlägga om utländska foderföretagare är registrerade kan du be Evira om hjälp.
Denna fråga gäller (kryss ”I ordning” eller ”Försummelse”) alla gårdar som skaffat foder och som levererar jordbruksprodukter från gården. Ett undantag är gårdar som
årligen producerar små mängder foder (på mindre än 3 hektar) och levererar det direkt till lokala gårdar eller en motsvarande företagare för att användas där.

Säkerställ av jordbrukaren att gården själv är registrerad som foderföretagare inom
primärproduktionen. Lagstiftningen förutsätter att hela foderkedjan registrerar sig som
foderföretagare i syfte att säkerställa fodrets spårbarhet. En tvärvillkorsförsummelse
förorsakas inte gården när gården inte själv har registrerat sig men gården ska registrera sig hos Evira med blankett F omedelbart
(http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/verksamhet+inom+fodersektorn/jordbrukare+o
ch+husdjursproducenter/registrering+som+foderforetagare+som+bedriver+primarpro
duktion+av+foder/).
Ett undantag från registreringskravet är gårdar som producerar små mängder foder
(från mindre än 3 hektar årligen) och leverarar direkt till en lokal gård eller eller en
motsvarande företagare för att användas där, Också gårdar som håller livsmedelsproducerande djuren endast som hobby för att producera livsmedel för gårdens eget
bruk har undantaget från registreringskravet. Ha med dig F-blanketter i reserv på
kontrollerna så att du kan ge till gårdarna.

Krav 2.3 Bok har förts över användningen av växtskyddsmedel vid odling av
växter till foder
I syfte att säkerställa spårbarheten ska gården föra bok över alla växtskyddsmedel
som använts på gården. Syftet med bokföringsskyldigheten är att det ska vara möjligt att spåra foder som odlats med växtskyddsmedel, om det av någon orsak är nödvändigt att dra tillbaka ett foderparti. De utförda växtskyddsåtgärderna ska framgå av
bokföringen. Bokföringsskyldigheten gäller alla växtskyddsmedel som används på
gården.
I anteckningarna har skrivits in åtminstone
 odlingsväxten
 växtskyddsmedlets namn och mängd
 vilken tidpunkt växtskyddsmedel har använts
 den areal på vilken växtskyddsmedlet har använts
I praktiken kontrollera användningen av växtskyddsmedel i skiftesbokföringen. I samband med övervakningen granskar du övervakningsårets bokföring över användningen av växtskyddsmedel eller bokföringen från året/åren innan, om det ännu inte har
använts växtskyddsmedel under innevarande år eller om bokföringen är bristfällig.
Gården ska spara bokföringen över växtskyddsmedel i enlighet med lagstiftningen
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om växtskyddsmedel minst tre år (i miljöersättning minst fyra år efter avslutningen av
förbindelseperioden). När du har granskat bokföringen ska du anteckna övervakningsresultatet som gäller skyldigheten att bokföra växtskyddsmedel i observationsprotokollet. Om du märker att en gård har använt växtskyddsmedel på fel sätt, ska du
utvidga övervakningen till tvärvillkorskontroll av växtskyddsmedel. Den här frågan
gäller (kryss ”I ordning” eller ”Försummelse”) alla gårdar som odlar foderväxter och
som använder växtskyddsmedel och levererar jordbruksprodukter från gården.
Krav 2.4 Bok har förts över användningen av biocider som tryggar fodersäkerheten
Inom foderövervakningen förutsätts att gårdarna för bok över användningen av biocider, dvs. ämnen avsedda för bekämpning av skadliga organismer. Biocider som säkerställer fodersäkerheten är
 desinfektionsmedel
 gifter för bekämpning av gnagare
 insekt- och kvalstergifter
som används i foderlager eller vid behandling av utfodringskärl och utrustning för
transport, förflyttning eller vägning av foder.
Bokföringen över användning av biocider ska innehålla
 namnen på de biocider som använts
 mängderna
 användningstidpunkterna.
Till exempel inköpskvitton över biocider eller rapporter över insektbekämpningsföretagets bekämpningsbesök kan användas som grund för bokföringen. Gården ska
spara bokföringen över användning av biocider som gäller fodersäkerhet minst tre år.
Granska vid kontrollen bokföringen över användning av biocider under innevarande
år och vid behov bokföringen för året/åren innan. Frågan gäller (kryss ”I ordning” eller
”Försummelse”) alla gårdar som använt biocider som säkerställer fodersäkerheten
och som levererar jordbruksprodukter från gården.
Krav 2.5 Avfall, farliga ämnen, kemikalier, utsäde och läkemedelsfoder har lagrats och hanterats vederbörligen åtskilt från foder och djurhållningsplatser
När det finns foder i lager på gården, granska att dvs. t.ex.
 hushållsavfall
 motor- och spillolja
 balplast och balnät
 sprängämnen och gifter
 växtskyddsmedel och biocider
 utsäde och gödselmedel
 foderläkemedel
lagras och hanteras vederbörligt, åtskilt från foder och djurhållningsplatser. Det här
innebär i praktiken att dessa ämnen inte får blandas in i foder och att det inte är möjligt för djuren att i misstag äta av dessa ämnen till exempel om djuren kommer lösa
eller förflyttas.
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Den här frågan gäller (kryss ”I ordning” eller ”Försummelse”) alla gårdar som lagrar
och hanterar foder och som levererar jordbruksprodukter från gården.
Sidan för ytterligare information och underskrifter:
Du kan precisera dina observationer i punkten ytterligare information och spara de i
Stödtillämpningen. Det är bra att nämna brister i fråga om dokument samt om du har
anmärkt jordbrukaren muntligt om något som konstaterats vid övervakningen. När det
gäller försummelser fyller man i en bedömningsbilaga där försummelsen beskrivs.
Klargör för jordbrukaren vilka observationer som gjorts under kontrollen, protokollets
innehåll, förfarandet i samband med sändandet och undertecknandet av protokollet.
Om jordbrukaren inte godkänner någon eller några observationer be honom lämna
ytterligare utredningar om de punkter som han inte accepterar. Underteckna protokollet på gården och ge jordbrukaren också tillfälle att underteckna det sedan du har
klargjort för jordbrukaren vilka observationer som gjorts under kontrollen och protokollets innehåll. Lämna en kopia på protokollet på gården. Undertecknandet fråntar
inte jordbrukaren hans eller hennes rätt att lämna ytterligare utredningar om övervakningen senare.
Om du inte lämnar kopian på protokollet på gården skriv ett observationsprotokoll ut
från Stödtillämpningen och ge åt gården. Först måste du lagra uppgifterna från det
förhandsifyllda observationsprotokollet i Stödtillämpningen. Underteckna protokollet
innan det skickas till gården. I fall av försummelse skicka i detta sammanhang ett
brev om hörande (från Pikantti) till gården och registrera ännu inte protokollet som
klart i tillämpningen. Registrera övervakningen som slutförd i tillämpningen först när
ett eventuellt genmäle till brevet om hörande har inkommit/tidsfristen för hörandet har
löpt ut. Jordbrukaren kan överklaga övervakningens slutresultat efter det att kommunen har sänt jordbrukaren beslutet om utbetalning av stöd. Jordbrukaren behöver inte
underteckna det observationsprotokoll som skrivits ut från Stödtillämpningen men
hon eller han måste ha möjligheten för det.
3. BEDÖMNING AV FÖRSUMMELSER
Bedömningsblankett
Blanketten fylls i om någon av kraven visar på försummelse. Eviras anvisning ”Allmänt om övervakningen av tvärvillkor och om bedömning av försummelser” fungerar
som hjälp vid fastställandet av försummelsen. Instruktioner om hur försummelsens
omfattning, allvar, varaktighet, uppsåtlighet och upprepning ska bedömas finns i anvisningen och hur en tidig varning ska användas. Vid bedömningen av en försummelse bestäms påföljdsprocentens storlek enligt hur omfattande, upprepad eller allvarlig försummelsen är och enligt uppsåtlighet eller upprepning av försummelsen.
Beskriv försummelsen verbalt på bedömningsblanketten och gör en bedömning av
försummelsens allvar, varaktighet, omfattning, uppsåtlighet och upprepning.
Påföljdsprocenten kan vara en tidig varning, 1 %, 3 % eller 5 %. Den tidiga varningen
kan ges då försummelsen är ringa och kan åtgärdas inom utsatt tid eller jordbrukaren
förändrar funktionssättet i framtiden och försummelsen inte orsakar omedelbar fara
för djurs eller människors hälsa. Det finns en färdig brevmall som gäller systemet
med tidig varning till odlaren.
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Bedömningsblanketten med en beskrivning av försummelsen och brevet för tidig varning fogas till observationsprotokollet. Som bilaga till observationsprotokollet ska vid
försummelser alltid också fogas ett brev om hörande med bilagor. Beakta jordbrukarens genmäle i förslaget till sanktionsprocentsats.
Exempel på bedömning av försummelser som konstaterats vid foderövervakning i samband
med tvärvillkoren
Krav 2.1 Bok förs över foder som skaffats till gården, överlåtits från gården, producerats
och använts på gården (djurgrupp och datum då användning av foder med karenstid avslutades) samt över provresultat som är viktiga med tanke på fodersäkerheten
I ordning: Gården har uppfyllt skyldigheten att föra bok över uppgifter om foder som
köpts till/tagits emot utan vederlag, sålts/överlåtits från gården, gården själv producerat eller som använts på gården (djurgrupp och datum då användning av foder med
karenstid avslutades). Provresultat av foder som är viktiga med tanke på fodersäkerheten har sparats. Bokföringen har smärre brister, men de går att rätta till under
gårdsbesöket. Om bokföringen finns, t.ex. i bokföringsbyrån, men den inte hittas vid
kontrolltidpunkten, kan jordbrukaren skicka uppgifter som saknas till inspektören i efterhand, t. ex. inom veckan.
Försummelse: Skyldigheten att föra bok över foder som levererats till/från gården eller som producerats eller som använts (djurgrupp och datum då användning av foder
med karenstid avslutades) på gården har inte uppfyllts. Provresultat av foder som är
viktiga med tanke på fodersäkerheten har inte sparats
Den tidiga varningen: Bristerna i bokföringen är lindriga och gården kan korrigera
bristerna i bokföringen av foder som skaffats till gården, överlåtits från gården, producerats eller använts på gården inom två veckorna. Foderprov har analyserats men det
inte fanns avvikeleser i proven och provresultaten inte har sparats. Uppmana jordbrukaren att i fortsättningen spara provresultaten. Bristerna har inte riskerat djurs eller
människors hälsa omedelbart.
1 % : Obetydliga försummelser i bokföringen som kan inte korrigeras inom två veckorna.
3 % : Det finns ingen bokföring av foder.
5 % : Bokföringen saknas och går inte att upprätta, eftersom det inte finns någon information om foder som skaffats till gården, överlåtits från gården, producerats och
använts på gården. Bokföringen saknas för flera år.
Uppsåtlig: När jordbrukaren medvetet har låtit bli att föra bokföring.
Krav 2.2 Fodret har skaffats från registrerade eller godkända foderföretagare
I ordning: Gården har säkerställt att fodret har skaffats av en registrerad eller godkänd foderföretagare. Eller ingen bekräftelse har gjorts, men den kan göras under
gårdsbesöket antingen på Eviras webbplats eller genom att ringa Evira. Foder har
skaffats från en närliggande, oregistrerad gård som producerar foder på mindre än 3
hektar årligen och levererar fodret direkt till gården. En gård påförs inte heller sanktion
om gården hos en aktör som inte är registrerad har gjort en engångsanskaffning av
före detta livsmedel som är av god kvalitet och lämpliga som djurfoder.
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Försummelse: Gården har inte säkerställt i samband med foderanskaffningen att foderleverantören är registrerad eller godkänd som foderföretagare.
Den tidiga varningen: Gården kan växla foderlevarantören till en registrerad eller
godkänd foderföretagare eller foderleverantören registrerar sig som foderföretagare
hos Evira inom två veckorna. Den saknade registreringen av foderleverantören har
inte riskerat djurs eller människors hälsa omedelbart.
1 % : Under gårdsbesöket konstateras att en foderföretagare som fodret har skaffats
inte är registrerad eller godkänd. Djurs eller människors hälsa kan ha riskerat.
3 % : Under gårdsbesöket konstateras att bara en del av de foderföretagare som fodret har skaffats av är registrerade eller godkända.
5 % : Under gårdsbesöket konstateras att foderföretagarna som fodret har skaffats av
inte är registrerade eller godkända.
Uppsåtligt: När jordbrukaren medvetet och med avsikt har låtit bli att kontrollera om
fodret har skaffats från en registrerad eller godkänd foderföretagare.
Krav 2.3 Bok har förts över användningen av växtskyddsmedel vid odling av växter till foder
I ordning: Skyldigheten att föra bok över användningen av växtskyddsmedel har uppfyllts. Bokföringen har smärre brister, men de går att rätta till under gårdsbesöket.
Försummelse: Gården har inte uppfyllt skyldigheten att föra bok över användningen
av växtskyddsmedel.
Den tidiga varningen: Bokföringen har smärre brister och gården kan uppfylla bokföringsskyldigheten inom två veckorna.
1 % : Det finns obetydliga försummelser i bokföringen som gården inte kan korrigeras
inom två veckorna.
3 % : Det finns inga anteckningar om användningen av växtskyddsmedel i bokföringen.
5 % : Bokföringen saknas och kan inte upprättas, eftersom det inte finns någon information om användningen av växtskyddsmedel (vilket växtskyddsmedel och hur
mycket, vart och när). Bokföringen saknas för flera år.
Uppsåtligt: När jordbrukaren medvetet har låtit bli att föra bok.
Krav 2.4 Bok har förts över användningen av biocider som tryggar fodersäkerheten
I ordning: Skyldigheten att bokföra användningen av biocider har fullgjorts. Bokföringen har lindriga brister, men gården kan korrigera dem under gårdsbesöket.
Försummelse: Gården har inte fullgjort skyldigheten att bokföra användningen av biocider.
Den tidiga varningen: Bokföringen har lindriga brister och gården kan fullgöra bokföringsskyldigheten inom två veckorna.
1 %: Bokföringen uppvisar lindriga brister som inte går att avhjälpa inom två veckorna.
3 %: Det finns ingen bokföring över användningen av biocider.
5 %: Det finns ingen bokföring och den kan inte upprättas, eftersom gården inte vet
vilka biocider som har använts. Bokföringen saknas för flera år.
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Uppsåtligt: När jordbrukaren medvetet har låtit bli att föra bok.
Krav 2.5 Avfall, farliga ämnen, kemikalier, utsäde och foderläkemedel har lagrats och hanterats vederbörligen åtskilt från foder och djurhållningsplatser
I ordning: Avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel och
läkemedelsfoder har lagrats och hanterats korrekt, åtskilt från djurfoder och djurhållningsplatser eller dessa ämnen kan i samband med kontrollen omedelbart separeras
från fodren och djurhållningsplatserna. I samband med kontrollen observeras inte att
dessa ämnen kunde blandas samman med foder i lagring och hantering. Djuren har
under inga omständigheter (förflyttningar, djur som kommit lösa) möjlighet att äta av
dessa ämnen eller komma i kontakt med dem.
Försummelse:
Den tidiga varningen: Gården kan korrigera bristerna i lagring och hantering av avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel och läkemedelsfoder inom avtalad tidtabell. T. ex. på betesmarken eller i utrymmena för hantering eller lagring av foder finns onödiga avfall. Bristerna har inte riskerat djurs eller människors hälsa omedelbart. Tidfristen kan vara t. ex. två veckor.
1 %: En lindrig brist i lagring och hantering som har riskerat djurs eller människors
hälsa
3 % : Gården kan rätta till de observerade bristerna, men genomförandet kräver mer
omfattande åtgärder, t.ex. byggande. Farliga ämnen eller farligt avfall har lagrats eller
hanterats i utrymmen för hantering och förvaring av foder. Djurs eller människors
hälsa har riskerats.
5 % : Genomförandet de brister som framkommit i samband med lagring och hantering kräver omfattande åtgärder och risken är stor att ämnena i fråga kommer i kontakt med djurfoder eller att djuren äter ämnena i fråga. Farliga ämnen eller farligt avfall har lagrats eller hanterats vårdslöst i utrymmen för hantering och förvaring av foder.
Uppsåtligt: Avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel
och läkemedelsfoder har medvetet lagrats och hanterats så att de kan blandas samman med foder eller föras in i djurhållningsplatserna. Det är medvetet att till exempel i
samband med att djuren förflyttas eller kommer lösa kan de komma åt att äta av
dessa ämnen eller komma i kontakt med dem.

Vid fall av försummelse på en växtproduktionsgård ska du skicka en kopia av observationsprotokollet och bedömningsblanketten till Evira med e-post eller post.
Skicka alltid blanketten för tillsyn över primärproducenter av foder och provtagningsprotokollet av en djurgård till Evira.

Anmälningar om djur på en växtproduktionsgård: te-kasvintuotantotilat@evira.fi

