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Bästa ekoodlare,

Ekologiska husdjursgårdar berörs av följande ändringar från och med 1.1.2014:
1. Evira slopar två förteckningar som berör ekologisk animalieproduktion
2. Organiskt selen är inte godkänt för ekoproduktion
3. Ändrad klassificering av foderjäst inom ekoproduktionen

1. Evira slopar två förteckningar som berör ekologisk animalieproduktion
Evira har på sin webbplats fört inofficiella förteckningar över sådana tillsatser som
används vid framställning av ensilage, s.k. ensileringsmedel, inom ekologisk
produktion samt över ekofoder och foder som lämpar sig för ekoproduktion. Evira
slutar föra förteckningarna vid utgången av 2013.
Förteckningarna har inte inneburit att produkten är godkänd av myndigheterna för
ekologisk produktion fastän många har trott så. Det är heller ingen lagstadgad uppgift
för myndigheten att föra förteckningar. De förteckningar som förts av Evira har inte
varit heltäckande och det har varit frivilligt för aktörerna att få sina produkter upptagna
i förteckningarna.
Förpackningspåskrifterna anger om fodret lämpar sig för ekologisk produktion
Fodrets förpackningspåskrifter ger också i fortsättningen ekoodlaren information om
huruvida fodret lämpar sig för ekologisk produktion. Tillverkaren eller
marknadsföraren av foder är alltid ansvarig för att fodret uppfyller kraven i
foderlagstiftningen samt kraven för ekologisk produktion. Foder som lämpar sig för
ekologisk produktion märks med frasen ”Får användas i ekologisk produktion enligt
förordning (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008”. Vid ekologisk produktion är det
endast tillåtet att använda fodertillsatser som nämns i bilaga VI till Kommissionens
förordning (EG) nr 889/2008 och dess ändringsförordning (EU) nr 505/2012. I namnet
på ett ekologiskt foder som uppfyller bestämmelserna och är avsett för
produktionsdjur får ordet ”eko” eller ”ekologisk” användas och på etiketten EU:s
ekologotyp, Europalövet, om aktören så önskar.
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Tillsynen över foder ändras inte
Slopandet av foderförteckningarna medför inga ändringar i tillsynen över ekofoder
och foder som lämpar sig för ekoproduktion. Tillsynen över foder som marknadsförs
av aktörer som hör till systemet för kontroll av ekofoder, tillverkningen av ekofoder
samt märkningarna av foder utförs med hjälp av årliga ekokontroller. Foderföretagare
som tillverkar och marknadsför konventionella foder som lämpar sig för
ekoproduktion övervakas av fodersektionen genom kontrollbesök och foder
övervakas genom stickprov också i samband med marknadskontroller.
Hur går jordbrukarna till väga i fortsättningen?
Jordbrukaren får använda sitt lager av foder som var införda i Eviras förteckningar.
När jordbrukaren framöver köper s.k. ensileringsmedel för ensilageframställning inom
ekologisk produktion eller ekofoder eller foder som lämpar sig för ekoproduktion ska
han eller hon med hjälp av förpackningspåskrifterna och den som säljer/marknadsför
produkten försäkra sig om att produkten är lämpad för ekoproduktion. Om produktens
förpackningspåskrifter inte anger att produkten lämpar sig för ekoproduktion bör
jordbrukaren be försäljaren utreda saken direkt med tillverkaren eller
marknadsföraren. Vid problemsituationer kan man kontakta ekorådgivaren eller Evira.
Ekogården är alltid ansvarig för att de foder gården använder lämpar sig för
ekoproduktion och att dagsransonerna inte överskrids.

2. Organiskt selen är inte godkänt för ekoproduktion
Organiskt selen är godkänt för konventionell husdjursproduktion, men inte för
ekoproduktion. För att organiskt selen ska kunna användas inom ekoproduktionen
bör det vara en fodertillsats som är godkänd för ekoproduktion och ingå i bilaga VI,
näringstillsatser, spårelement, i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, dvs. i
samma punkt där de oorganiska formerna av selen nu finns förtecknade. Oorganiska
former av selen, natriumselenit och natriumselenat, får användas på ekogårdar tills vi
får ett beslut om godkännande av organiskt selen inom ekoproduktionen.

3. Ändrad klassificering av foderjäst inom ekoproduktionen
Inaktiverad eller avdödad jäst klassificeras fr.o.m. 1.1.2014 som ingredienser av
jordbruksursprung inom ekoproduktionen.
Med stöd av kommissionens
undantagsbestämmelse får konventionell jäst fortfarande på vissa villkor användas i
foder för ekologiska svin och fjäderfä fram till utgången av 2014. Konventionell jäst
får användas om det inte finns ekologiskt producerad jäst att tillgå. Inget separat
tillstånd för användningen behövs. För användningen av konventionellt proteinfoder
har man fastställt en maximal mängd som beräknas utifrån den mängd torrsubstans i
foder framställda av jordbruksprodukter som har använts under ett år (12 månader).
Den maximala mängden är 5 % av den sammanlagda mängden torrsubstans. Av
ekogårdens foderbokföring ska det framgå hur mycket ekofoder och konventionellt
producerat proteinfoder som har använts på gården. Det är inte möjligt att använda
konventionell jäst till ekologiska idisslare.
Det är också i fortsättningen tillåtet att använda levande jästsvampar. Levande
jästsvampar är fodertillsatser och de hör till de zootekniska tillsatserna, av vilka alla
enzymer och mikroorganismer som är godkända att användas i foder inom EU är
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tillåtna. Det enda kravet inom ekoproduktionen är att de här tillsatserna inte har
producerats av genetiskt modifierade organismer (GMO) eller av produkter som
framställts av eller med GMO. Evira har gett aktörerna instruktioner om att i dessa fall
skaffa sig en skriftlig deklaration där säljaren intygar att genteknik inte har använts vid
produktionen av tillsatserna.
Merja Manninen

Ytterligare information:
överinspektör Merja Manninen tfn 040 8498325 (tillsatser för ekologiskt ensilage)
överinspektör Tiina O’Toole tfn 040 8279631 (ekofoder)
Läs mera:
EU:s register över fodertillsatser:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
Guiden Märkning av foder:
http://www.evira.fi/files/attachments/se/djur/foder/guider/rehujen_merkintaopas_sv.pdf
Anvisningar för ekoproduktion 7, Foder:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luomuohje_7_fod
er_15082011.pdf
Användning av EU:s ekologotyp:
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/sakenheter/ekologisk+produktion/marknad+och+markning/eu+s+ekolo
go/
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20130101: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
Förteckningar som 1.1.2014 slopas från webbplatsen Evira.fi:
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

