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Hyvä luomuviljelijä,

Luomukotieläintiloja koskevat seuraavat muutokset 1.1.2014 lähtien:
1. Evira lopettaa kaksi eläinten luomutuotantoon liittyvää luetteloa
2. Orgaanista seleeniä ei ole hyväksytty luomutuotantoon
3. Rehuhiivan luokittelu luomutuotannossa muuttuu

1. Evira lopettaa kaksi eläinten luomutuotantoon liittyvää luetteloa
Evira on ylläpitänyt sivuillaan epävirallisia luetteloita luonnonmukaiseen tuotantoon
soveltuvista säilörehun valmistuksessa käytettävistä lisäaineista, ns. ”säilörehun säilöntäaineista” 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.
Pakkausmerkinnät kertovat rehun soveltuvuuden luomutuotantoon
Luomuviljelijä 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”. 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. Tuotantoeläimille tarkoitetun säädösten mukaisen luomurehun nimessä voidaan käyttää sanaa ”luomu” ja etiketissä toimijan niin halutessaan EU:n
luomutunnusta, eurolehteä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400 ● Faksi 029 530 4350
etunimi.sukunimi@evira.fi ● www.evira.fi
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Rehujen valvonta ei muutu
Rehuluetteloiden 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.
Miten toimitaan jatkossa?
Viljelijä voi käyttää varastossaan olevat, Eviran luetteloissa olleet rehut. Kun viljelijä
jatkossa ostaa luonnonmukaiseen tuotantoon säilörehun valmistuksessa käytettäviä
lisäaineita, ns. ”säilörehun säilöntäaineita” tai luomurehuja tai luomutuotantoon soveltuvia rehuja, tulee hänen varmistaa pakkausmerkinnöistä ja tuotteen myyjältä/markkinoijalta tuotteen soveltuvuus luomutuotantoon. Mikäli tuotteen pakkausmerkinnät eivät kerro tuotteen soveltuvuutta luomutuotantoon, kannattaa pyytää myyjää
selvittämään asia suoraan valmistajalta tai markkinoijalta. Ongelmatapauksissa voi
ottaa yhteyttä luomuneuvojaan tai Eviraan.
Luomutila vastaa aina siitä, että sen käyttämät rehut soveltuvat luomutuotantoon eivätkä päiväannokset ylity.

2. Orgaanista seleeniä ei ole hyväksytty luomutuotantoon
Orgaaninen seleeni on hyväksytty tavanomaiseen kotieläintuotantoon, mutta luomutuotantoon sitä ei ole hyväksytty. Jotta orgaanista seleeniä voisi käyttää luomutuotannossa, sen tulisi olla luomuun hyväksytty rehun lisäaine ja löytyä komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteestä VI, ravitsemukselliset lisäaineet, hivenaineet, eli
samasta kohdasta jossa epäorgaaniset seleenit on nyt lueteltu. Epäorgaanisia seleenejä, natriumseleniittia ja natriumselenaattia, voidaan käyttää luomutiloilla, kunnes
orgaanisen seleenin hyväksynnästä luomutuotantoon saadaan päätös.

3. Rehuhiivan luokittelu luomutuotannossa muuttuu
Inaktivoitu tai tapettu hiiva luokitellaan 1.1.2014 alkaen luomutuotannossa maatalousperäiseksi ainesosaksi. Komission antaman poikkeussäännön turvin tavanomaista
hiivaa voidaan edelleen käyttää luomusika- ja -siipikarjarehuissa vuoden 2014 loppuun asti tietyin ehdoin. Tavanomaista hiivaa voidaan käyttää, jos luonnonmukaisesti
tuotettua hiivaa ei ole saatavilla. Käyttöön ei tarvita erillistä lupaa. Tavanomaisen valkuaisrehun käytölle on asetettu enimmäismäärä, joka lasketaan vuoden (12 kuukauden) aikana käytetystä maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineen määrästä. Enimmäismäärä on 5 % kuiva-aineen kokonaismäärästä. Luomutilan rehukirjanpidosta tulee selvitä, kuinka paljon tilalla on käytetty luomurehua ja kuinka paljon
tavanomaisesti tuotettua valkuaisrehua. Luomumärehtijöille tavanomaisen hiivan
käyttö ei ole mahdollista.
Elävien hiivojen käyttö on sallittua myös jatkossa. Elävät hiivat ovat rehun lisäaineita
ja ne kuuluvat eläintuotantoon vaikuttaviin lisäaineisiin, joista sallittuja ovat kaikki
EU:ssa rehukäyttöön hyväksytyt entsyymit ja mikro-organismit. Ainoa vaatimus luo-
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mutuotannossa on, että näitä lisäaineita ei ole tuotettu muuntogeenisistä organismeista, niistä tuotetuista tuotteista tai muuntogeenisten tuotteiden avulla. Evira on ohjeistanut toimijoita hankkimaan tällaisissa tapauksissa kirjallisen vakuutuksen, jossa
myyjä vakuuttaa, että geenitekniikkaa ei ole käytetty lisäaineiden tuotannossa.
Merja Manninen
Lisätietoja: 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_reh
ut_15082011.pdf
EU:n luomutunnuksen käyttö:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/markkinointi_ja_merkinnat/eu_n_luomutunnus/
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
Evira.fi-sivuilta 1.1.2014 poistuvat luettelot:
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

