Ensileringstillsatser som lämpar sig för ekoproduktion
Evira tog bort förteckningen över ensileringstillsatser som lämpar sig för ekoproduktion från webbplatsen
Evira.fi 1.1.2014. Man slutade föra förteckningen så att alla säljare och marknadsförare skulle ha likvärdiga
konkurrensvillkor då de marknadsför en produkt.
Tillverkaren, säljaren eller marknadsföraren av produkten är alltid ansvarig för att en produkt som
marknadsförs för ekologisk produktion har en sammansättning som uppfyller kraven för ekologisk
produktion och foderlagstiftningens krav och att märkningarna på produktens etikett motsvarar kraven i
lagstiftningen.
Inom ekologisk produktion är det tillåtet att använda bara sådana fodertillsatser som anges i bilaga VI till
kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Ensileringsmedel kan också innehålla ämnen som är
nödvändiga bl.a. som bärare eller för att säkerställa bakteriernas hållbarhet eller förbättra arbetssäkerheten
för produkterna. Dessa ska i första hand vara ekologiskt producerade. Om en tillsats som använts som
verksamt ämne i ett ensileringsmedel inte har godkänts för sitt användningsändamål i enlighet med den ovan
nämnda förordningen, ska ett godkännande* enligt förordningen sökas för tillsatsen.
Säljarna/marknadsförarna ska försäkra sig om att uppgifterna om ensileringsmedel uppfyller de krav som
ställts på dem så att aktörerna kan skaffa sig produkter som lämpar sig inom ekologisk produktion
(märkning: ”Får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008”).
De godkända tillsatserna är samlade i EU:s register över fodertillsatser
De fodertillsatser som är godkända att användas inom EU är införda i EU:s register över fodertillsatser som
förs av kommissionen:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_183103.pdf
Registret innehåller en sammanställning av de godkända fodertillsatserna och länkarna till
godkännandeförordningarna. I kommissionens förordningar ingår uppgifter om godkännandet, t.ex.
tillsatsens namn, identifikationsuppgifter, andra uppgifter av betydelse för identifieringen av tillsatsen,
förutsättningarna för användning av tillsatsen såsom djurarter/grupper, högsta och lägsta halt i foder, andra
särskilda krav och giltighetstiden för godkännandet. Kraven som gäller godkännandet ska vid behov
kontrolleras i de berörda förordningarna för var och en tillsats.
Godkännande*
http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/fodertillsatser/forfarande+for+godkannande+och+anvisningar+fo
r+ansokan/
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/legisl_en.htm
Ytterligare information om förpackningspåskrifter i guiderna
Information om märkningar ges till exempel i Guide om märkning av foder och Anvisningar om ekologisk
produktion.
Guide om märkning av foder:
http://www.evira.fi/files/attachments/se/djur/foder/guider/rehujen_merkintaopas_sv.pdf
Anvisningar om ekologisk produktion 7, Foder:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luomuohje
_7_foder.pdf
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