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Import och import inom den inre marknaden (EU-import) av foder för 
produktionsdjur 
 
ANMÄLAN TILL EVIRA OM GENETISKT MODIFIERADE FODER I SAMBAND MED IMPORT 
 
I samband med import av foder ska foderföretagaren från och med 1.1.2008 anmäla till Evira om 
det foder som förs in i landet är konventionellt eller genetiskt modifierat foder. Varje foderparti 
anmäls separat. Om det till exempel finns fler olika foder i samma fartyg ska anmälan göras 
separat för vart och ett foder. Anmälan kan göras till en av Eviras foderkontroll bemyndigad 
inspektör i samband med att man avtalar om provtagningen eller, om inga prov behöver tas av 
foderpartiet, genom att en skriftlig anmälan görs direkt till Eviras foderkontroll exempelvis med e-
post. Av anmälan ska framgå vilket foder det gäller (namn och/eller beskrivning), partiets storlek, 
tillverkare, importör och/eller marknadsförare i Finland, tidpunkt för importen, ursprungsland och 
namnet på det genetiskt modifierade materialet. Den som importerar eller marknadsför fodret är 
ansvarig för att anmälan görs. Anmälningsskyldigheten gäller sådant foder för produktionsdjur som 
innehåller soja, majs, raps eller ris, t.ex. sojaböna, majskorn eller riskorn, eller därav framställda 
foder såsom kross, stärkelse eller olja.   
 
Foderföretagaren ska på Eviras begäran påvisa att fodret i enlighet med anmälan är genetiskt 
modifierat eller konventionellt (t.ex. med hjälp av analysintyg, handelsdokument, myndighetsintyg 
etc.) Foderföretagaren ska försäkra sig om att han har dokumenten som rör partiet och att de finns 
tillgängliga för myndigheten på begäran. Foderföretagaren är skyldig att skaffa sig tillräckliga 
uppgifter om importerade fodrets beskaffenhet på det sätt som förutsätts i lagstiftningen. 
 
Inspektörens registrering av anmälan 
Den av Evira bemyndigade inspektören antecknar partiets beskaffenhet i provtagningsprotokollet 
genom att efter provets namn anteckna ”konventionellt”/”genetiskt modifierat” och dessutom sätta 
ett kryss i GMO-kolumnen i protokollets övre högra hörn om fodret är genetiskt modifierat. 
Noteringarna i provtagningsprotokollet förs in i LIMS-systemet vid Evira. Foderkontrollen kommer 
att använda dessa partispecifika uppgifter för tillsynen över märkningar av foder och uppgörandet 
av statistik. 
  
Dokument och spårbarhet 
I syfte att säkerställa spårbarheten ska foder vara försedda med tillräckliga och adekvata 
märkningar och identifikationsuppgifter. Dessutom ska foderpartiet och dokumentet lätt gå att 
förknippa med varandra. Foderföretagarna ska förfoga över ett system med vilket man för vart och 
ett parti kan klarlägga av vem fodret har skaffats och till vem det levereras. Spårbarhetskraven 
förutsätter att speditören, lagringsanläggningen och transportföretaget får information om fodret 
och om huruvida fodret är konventionellt eller genetiskt modifierat. Importören har ansvaret för att 
alla aktörer har vetskap om att fodret är genetiskt modifierat och för att informationen går vidare i 
kedjan. Om fodret är genetiskt modifierat ska ett omnämnande av detta finnas i alla dokument som 
hör samman med partiet, t.ex. ”genetiskt modifierat sojamjöl” eller ”sojamjöl, framställt av genetiskt 
modifierad sojaböna”.   
Foderföretagaren ska se till att fodret alltid åtföljs av en finsk- och/eller svenskspråkig 
varudeklaration. Foderföretagaren är ansvarig för att en sådan varudeklaration uppgörs också för 
foderråvaror i samband med import. I syfte att säkerställa spårbarheten rekommenderas att en 
partibeteckning används i varudeklarationen.  
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Foderföretagarens anmälningsskyldighet 
JSMf 4/2006 11§ 
 
Förordningar om genetiskt modifierade foder och livsmedel 
Förordning (EG) nr 1829/2003 och förordning (EG) nr 1830/2003 
 
Spårbarhet och varudeklarationer 
Förordning (EG) nr 178/2002 och foderlagen 396/1998 
JSMb 40/1999 om foderämnen och JSMb 41/1999 om foderblandningar  
 
Anmälningar om genetiskt modifierade foder av vilka inga prov tas i samband med importen 
Med e-post:  rehu.ilmoitukset@evira.fi 
fax:  02077 25 298 
 
Ytterligare upplysningar: 
Överinspektör Tiina O’Toole (övervakning av genetiskt modifierade foder)  tfn 020 77 25228  
Överinspektör Riitta Rannikko (foderimport)    tfn 020 77 25230 
Överinspektör Marja Turunen (övervakning av tillverkare)   tfn 020 77 25227 
Överinspektör Arvo Kinnunen (övervakning av tillverkare)   tfn 020 77 25229 
 
 
 
 


