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Meddelande till foderföretagare och uppfödare av ekologiska husdjur

Ekologiska foder och framställningen av dem, ändringar i lagstiftningen
Lagstiftningsändringar som gäller ekologisk produktion
Från och med 1.1.2008 ska foderstaten för växtätare (t.ex. idisslare) som föds upp ekologiskt bestå
av ekologiskt producerade foder. När det gäller vitaminer, mineraler och spårämnen finns det dock
inga ekologiska alternativ. Med tanke på djurens välbefinnande är det ändå nödvändigt att också
dessa näringsmässiga behov tillgodoses.
Eviras anvisning till aktörerna är att när det inte finns något ekologiskt foderalternativ att tillgå kan
man undantagsvis fortsätta med att använda konventionella vitamin-, mineral- eller
spårämnespreparat, i vilka bärsubstans inte är ekologiskt producerat . Evira följer med situationen
och kommer att informera om eventuella ändringar på sin webbplats.
På Eviras foderkontrolls webbsidor finns en förteckning över konventionella vitamin- och
mineralfoder som lämpar sig för ekologisk produktion och som alltjämt får användas på
ekogårdarna.
Länk till förteckningen:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/ekologiskt_producerat_foder/forteckni
ngen_over_ekologiskt_producerat_foder_och_foder_som_lampar_sig_for_ekologisk_produktion/
Fortsatt möjligt att framställa ekologiskt producerat foder med samma utrustning som
används för annat foder
Bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 ändras så att det gällande undantaget (t.o.m.
31.12.2007) som tillåter att ekologiskt producerat foder framställs med samma utrustning som
används för framställning av andra foder förlängs. Undantaget fortsätter att gälla fram till 1.1.2009
då den nya förordningen (EG) nr 834/2007 träder i kraft. I och med den nya förordningen blir det
varaktigt tillåtet att framställa ekologiskt foder med samma utrustning som används för annat foder.
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