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Krav på jordnötter och solrosfrön avsedda för vilda fåglar 
 

1 Kvalitetskrav 
 

De jordnötter eller solrosfrön avsedda för utfodring av vilda fåglar som finns till salu på den 
finländska marknaden får inte innehålla salmonella, levande skadeinsekter eller flyghavre 
(Avena fatua). Den botaniska renheten ska vara minst 95 %. Produkten får inte innehålla 
vissa ogräsfrön eller aflatoxiner i halter som överstiger det som tillåts i EU:s förordningar 
om skadliga ämnen. Den högsta tillåtna halten av aflatoxin B1 är 0,02 mg/kg (12% fukt). 
Foderimportören ansvarar för kvaliteten på det foder importören släpper ut på 
marknaden. 
 
Det rekommenderas att de partier som förs in till Finland från länder utanför EU eller från 
den inre marknaden förses med certifikat om salmonella, levande skadeinsekter och 
flyghavre. Importören kan avtala om certifierad provtagning och ackrediterade analyser 
med varuleverantören, eller själv låta undersöka produkterna innan de släpps ut på 
marknaden. 
 

2 Krav på märkning 
 

Märkningarna på foder som saluförs på den finländska marknaden ska anges på finska och 
svenska. Märkningarna ska tryckas eller fästas på förpackningen eller fogas till de 
handlingar som åtföljer fodret. 
 
Obligatoriska märkningsuppgifter kan ges åt köpare av foder i lösvikt i ett dokument som 
finns framme på försäljningsstället. 
 
Obligatoriska uppgifter är typen av foder, fodrets namn, nettomängd, namn och adress för 
den aktör inom EU som ansvarar för märkningarna samt uppgifter som identifierar partiet. 
 

AURINGONKUKANSIEMENIÄ/SOLROSFRÖN 
Rehuaine / Foderämne 
 

Luonnonlintujen talviruokintaan/För utfodring av naturfåglar* 
 

Eränumero / Partienumret: LOT 56 
Nettopaino/nettovikt 25 kg 
 

Tuontisiemen Oy, Bulgariankatu 10, Rauma 
* Frivillig uppgift 
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3 Skyldighet att göra förhandsanmälan om importen 
 

En förhandsanmälan om foderpartier av solrosfrön och jordnötter som anländer till Finland 
från länder utanför EU ska göras till Livsmedelsverkets foderkontroll minst en arbetsdag 
före partiets ankomst. Förhandsanmälan skickas med e-post till 
rehutuonti@ruokavirasto.fi. 
 
Om jordnötspartierna importeras från länder som faller under Kommissionens förordning 
(EU) 2019/1793 om strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel, 
ska en förhandsanmälan uppgöras i Traces NT med blankett CHED-D (Common Health 
Entry document). Dessa foderpartierna ska föras till Finland via Helsingfors 
gränskontrollstationer. 
 
På basis av förhandsanmälan tar Livsmedelsverket ställning till provtagningen i förväg så 
att Tullen inte separat behöver försäkra sig om saken hos Livsmedelsverket i samband med 
förtullningen. Livsmedelsverkets åsikt antecknas på blanketten för förhandsanmälan eller 
Traces NT/CHEDD som återsänds till aktören för att fogas till importhandlingarna. 
 

4 Tillsyn 
 

Livsmedelsverket övervakar importen av jordnötter och solrosfrön genom att granska de 
handlingar/analysintyg som fogats till foderpartierna och genom att ta officiella prover 
antingen i samband med partiets ankomst eller på marknaden. Bristfälliga handlingar är 
grund för provtagning. 
 
Hänvisningar till lagstiftningen: 
 

• Krav för Förhandsanmälan: JSMf 548/2012 om bedrivande av verksamhet inom 
foderbranschen 

• Bekämpning av flyghavre: Lag om bekämpning av flyghavre 185/2002 
• Krav for botaniska renhet: Kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 om en 

förteckning över foderråvaror. 
• Gränsvärden för skadliga ämnen i foder: Europaparlamentets och rådets 

direktiv om främmande ämnen och produkter 2002/32/EG med ändringar 
• Märkningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om 

utsläppande på marknaden och användning av foder 
• Foder som står under effektiviserad tillsyn i EU: Kommissionens 

genomförandeförordining (EU) 2019/1793. 
  

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/handel-pa-den-inre-marknaden-och-import/forhandsanmalan-om-import/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/handel-pa-den-inre-marknaden-och-import/forhandsanmalan-om-import/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/lagstiftning/
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Ytterligare upplysningar: 

• Överinspektör Anna-Kaisa Airaksinen gsm 040 827 9623, anna-
kaisa.airaksinen@ruokavirasto.fi 

• Överinspektör Riitta Rannikko gsm 040 846 1153, 
riitta.rannikko@ruokavirasto.fi. 

 
Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant 
inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte 
bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av 
lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol. 
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