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Ifyllningsanvisningar till foderföretagare 
 

På blankett A registrerar du dig som foderföretagare. En förteckning över aktörerna inom 
foderbranschen har publicerats på webbplatsen ruokavirasto.fi: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf. 
Detta register omfattar inte primärproduktion av foder. 
På blankett A kan du utöver registrering ansöka om ett sådant godkännande eller en sådan 
registrering som avses i biproduktförordningen, om du som råvara i foder hanterar 
animaliska biprodukter av kategori 2 eller 3. Av biproduktaktörerna är fodercentraler på 
gårdar, mellananläggningar, tekniska anläggningar, biogas- och 
komposteringsanläggningar, förbränningsanläggningar och anläggningar som tillverkar 
gödselmedel eller jordförbättringsmedel eller aktörer som levererar animaliska biprodukter 
för användning som kadaver inte foderföretagare. 
 
Du har väl satt dig in i foderföretagarens skyldigheter innan du fyller i blanketten! 
 

Ny anmälan eller ändringsanmälan? 
 
Företagets varje verksamhetsställe, där foderverksamhet bedrivs, ska registreras skilt för 
sig. Då företagets namn eller FO-nummer ändras lämnar du en ny registreringsanmälan och 
anmäler att verksamheten under det tidigare FO-numret upphört genom att i fältet 
Ytterligare uppgifter skriva företagets tidigare namn, FO-nummer och kundnummer och 
tidpunkten för ändringen. 
 

Ändringsanmälan 
 

Ange i punkten Grunduppgifter på blanketten företagets nya uppgifter, om ändringar i de 
grundläggande uppgifterna sker. I punkten Ytterligare uppgifter kan du ange uppgifterna 
som tidigare fanns i registret. 
Om ändringar i verksamheterna och produkttyperna sker, anger du på blanketten för 
tydlighetens skull alla verksamheter och produkttyper som gäller efter ändringen. 
Preciseringar kan göras i punkten Ytterligare uppgifter. 
 
Kundnumret har formen T-000xxxxx. Man kan kontrollera sitt kundnummer i registret över 
aktörer inom foderbranschen. 
 
 

 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/tillsyn/egenkontroll/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf
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1. Grunduppgifter 
 

Företagets namn: fyll i med den form som det har i YTJ eller handelsregistret. 
 
Avdelning/anläggning: Fyll i denna punkt, om företaget har flera 
verksamhetsställen/anläggningar i registret över aktörer inom foderbranschen eller om du 
annars anser att en specificerande uppgift om verksamhetsstället behövs. Denna uppgift 
läggs till i registret över aktörer inom foderbranschen efter företagets namn.  
 
Adress: Fyll i punkten postadress, om företaget har endast en adress. 
 
Nätfaktureringsadress: Fyll i, om du använder 
https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html. Inte e-postadresser. 

 
2. Verksamheter 
 

Tillverkare av tillsatser: Tillsatser i foder är bl.a. vitaminer, spårämnen, aminosyror, 
teknologiska tillsatser, enzymer, arom- och färgämnen och koccidiostatika. I foder kan 
endast användas tillsatser som är godkända i EU. Obs. Fyll också i punkten Tillverkare i 
tilläggsuppgifterna 
 
Tillverkare av foderråvara: vegetabiliska och animaliska foderråvaror. Foderråvarorna har 
mer detaljerat definierats i del C i förordningen om foderråvaror.  
Sådana aktörer inom livsmedelsbranschen och industrin, som levererar fraktioner av 
biprodukter från processerna för att användas som foder (anläggningar i kött- och 
fiskbranschen, mejerier, bryggerier osv.), registrerar sig som tillverkare av foderråvaror. 
Obs. Fyll också i punkten Tillverkare i tilläggsuppgifterna 
 
Tillverkare av foderblandningar: Foderblandningar är helfoder och protein- och 
mineralämneskompletteringsfoder jämte andra kompletteringsfoder. Obs. Fyll också i 
punkten Tillverkare i tilläggsuppgifterna 
Obs. komplex/kosttillskott existerar inte alls inom foderbranschen. Oftast rör det sig om 
kompletteringsfoder som är avsedda att som namnet säger komplettera djurets kost. 
 
Tillverkare av foder för särskilda näringsbehov: Om foder avsedda för särskilda 
näringsbehov kan framföras påståenden som överensstämmer med användningsområdet 
(såsom minskad risk för stenar i urinblåsan eller lindrar stressreaktioner). Ett foders 
särskilda näringsmässiga användningsområden godkänns i EU och fodret ska ha vissa 

https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/fodertillsatser/register-over-fodertillsatser/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1017/oj?locale=sv
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näringsmässiga egenskaper som nämnts i förteckningen över användningsområden.  
Du ska också från fall till fall registrera dig som tillverkare av foderblandningar eller 
foderråvaror. 
 
Tillverkare av förblandningar: med förblandningar (på engelska premix) avses blandningar 
av fodertillsatser eller blandningar av en eller flera fodertillsatser med foderråvaror eller 
vatten som används som bärare och som inte är direkt avsedda för utfodring av djur.   
Obs. vissa tillsatser (bl.a. vitamin A och D, koppar, selen) ska tillsättas i foder i form av en 
förblandning. Tillverkning av förblandningar kan förutsätta ett godkännande allt enligt 
tillsatsen som används. 
Obs. fodertypen förblandning får inte förväxlas med s.k. utfodring med premix, där en del 
av komponentutfodringen består av en i foderfabriken för gården planerad ”premix”. 
Fodertypen för ”premixer” som planerats för gårdar är ofta kompletteringsfoder. En 
förblandning är en stark blandning som vanligen tillsätts i djurets dagliga giva i max. 1 % 
 
Foderförpackare: om du förpackar vilket som helst foder i nya förpackningar, ska du 
registrera dig som tillverkare av foder. Se ovan de olika typerna av 
fodertillverkarverksamheter. Kryssa också för punkten ”Tillverkningen av foder är endast 
förpackande”. 
 
Mobil blandare: en aktör som tillverkar foderblandningar med en flyttbar kvarn- och 
blandarutrustning. 
 
Reningsanläggning: en anläggning som renar sådant foder, i vilket gränsvärdet för 
främmande ämnen har överskridits i jämförelse med bilaga 1 till direktiv 2002/32/EG (det 
rör sig således om en s.k. avgiftningsanläggning). En anläggning som bearbetar foder i 
avsikt att förinta salmonella är inte en reningsanläggning. Användning av tillsatser som 
minskar mykotoxinkontamination dvs. mögeltoxinkontamination (teknologiska 
tillsatskategorin m) är inte heller sådan rening som avses här. 
 
Detaljhandel: försäljning av foder direkt till konsumenter. En detaljhandelsbutik för 
sällskapsdjur behöver inte registrera sig som foderföretagare. 
 
Partihandel: en aktör som säljer/förmedlar foder till detaljhandeln. Till exempel en 
centraliserad upphandlare inom partihandeln som levererar produkter till flera 
detaljhandelsbutiker. 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj?locale=sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0032
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Annan utsläppare på marknaden: en sådan foderföretagare, som inte faller under de 
övriga verksamheterna som nämnts. Till exempel en foderförmedlare/foderagent eller en 
företagare som låter tillverka foder. 
 
Importör från den inre marknaden: en aktör som inför foder från EU-området. En aktör 
som säljer foder för sällskapsdjur i detaljhandelsledet kan skaffa färdigfoder som är 
avsedda att saluhållas direkt till konsumenter i aktörens egen butik från den inre 
marknaden (EU-området) utan att registrera sig. Obs. Fyll också i punkten importörer från 
den inre marknaden/importörer/exportörer i tilläggsuppgifterna 
 
Importör, representant för ett tredje land: en aktör som importerar/förmedlar foder från 
länder utanför EU. Obs. Fyll också i punkten importörer från den inre 
marknaden/importörer/exportörer i tilläggsuppgifterna  
 
Exportör: denna verksamhet gäller endast export av foder till länder utanför EU. Obs. Fyll 
också i punkten importörer från den inre marknaden/importörer/exportörer i 
tilläggsuppgifterna 
 
Lagringsföretag: ett företag/en aktör som erbjuder lagringstjänster till andra 
foderföretagare ELLER en lagerlokal eller lagringsanläggning som ligger åtskild från 
foderföretagarens andra lokaler. Utred innan du registrerar dig vilka foder som lagras 
(foder i lösvikt vs. förpackat foder, vegetabiliska vs. animaliska, se punkten produkttyper på 
blanketten) 
 
Transportföretag: ett företag/en aktör som erbjuder transporttjänster till andra 
foderföretagare. Utred innan du registrerar dig vilka foder som transporteras (foder i lösvikt 
vs. förpackat foder, vegetabiliska vs. animaliska, se punkten produkttyper på blanketten)  
Obs. Fyll också i punkten transportföretag i tilläggsuppgifterna 

 
2. Produkttyper 
 

E: foder för sällskapsdjur och foder för vilda fåglar och andra vilda djur.  
Obs. hästar är livsmedelsproducerande djur!  
Obs. ange också produkttypen G3, om du tillverkar foder för sällskapsdjur av animaliska 
biprodukter.  
Obs. kadaver ingår inte i verksamheten inom foderbranschen. 
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G2 och G3: animaliska biprodukter av kategori 2 och 3 som används bl.a. för tillverkning av 
foder för sällskapsdjur och pälsdjur och för utfodring av sådana djur. 
Obs. Biproduktkategorin framgår till exempel av handelsdokumenten och eventuella 
märkningar på förpackningarna. 
 
J: Fiskmjöl och foder som innehåller fiskmjöl; även animaliskt dikalcium- och 
trikalciumfosfat, blodprodukter, blodmjöl 
Obs. användning av produkterna i fråga i foder för livsmedelsproducerande djur förutsätter 
ett sådant godkännande, som avses i TSE-förordningen 
 
Q: foder för livsmedelsproducerande djur. Q väljs också för foder för hägnat vilt och foder 
för insekter, om livsmedel eller foder för livsmedelsproducerande djur tillverkas av 
insekterna som utfodras med fodret.  
Obs. Som livsmedelsproducerande djur definieras också sådana djur, som inte används som 
människoföda, men som hör till en sådan djurart, som vanligen används som människoföda 
inom gemenskapen. Hästar, sommarhönor och minigrisar hör till exempel till 
livsmedelsproducerande djur. 
 
S: foder för pälsdjur. Obs. fodercentraler på gårdar registreras inte på blankett A 
 
Z:  Foder som innehåller läkemedel får tillverkas och släppas ut på marknaden endast av en 
särskilt godkänd företagare och foder som innehåller läkemedel får överlåtas endast med 
stöd av ett av en veterinär utskrivet recept på foder som innehåller läkemedel. 
 
Obs. också transport- och lagringsföretagen och förmedlarna ska känna till de produkttyper 
som deras verksamhet gäller! 

 
3. Godkännande eller registrering enligt biproduktförordningen 
 

Bearbetningsanläggning: I anläggningen bearbetas animaliska biprodukter genom 
trycksterilisering eller någon annan bearbetningsmetod, där de väsentliga parametrarna är 
partikelstorleken, temperaturen och trycket. Bearbetningsmetoderna har beskrivits mer 
detaljerat i bilaga IV till genomförandeförordningen om biprodukter (EU) nr 142/2011. 
Bearbetningsanläggningen kan ligga i anslutning till en livsmedelsanläggning. 
Bearbetningsanläggningens slutprodukt är foder. 
 
Anläggning för framställning av foder för sällskapsdjur: En företagare som tillverkar foder 
för sällskapsdjur och som, animaliska råvaror undantagna, använder vissa långt härledda 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32011R0142
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animaliska produkter (fråga fodertillsynen om mer detaljerad information). Mer 
information om kraven på anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur. 
Obs. i kraven för godkännande ett undantag för livsmedelslokalernas del  
 
Obs. Som bilaga till denna blankett ska levereras en plan för egenkontroll och ett HACCP-
system för bearbetningsanläggningars och sådana anläggningars del, som tillverkar foder 
för sällskapsdjur. Livsmedelsverket gör en godkännandekontroll i anläggningarna i fråga 
innan verksamheten inleds. 
 
Foderblandningscentral: En anläggning, där foder för pälsdjur/kennelhundar/larver som 
odlas upp för att användas som fiskbete tillverkas för försäljning, förmedling och 
distribution. 
 
Uppsamlingscentral: någon annan lokal än en bearbetningsanläggning, där animaliska 
biprodukter samlas in och hanteras för försäljning, förmedling eller distribution för 
särskilda utfodringsändamål (biproduktförordningen (EG) 1069/2009 artikel 18 stycke 1), 
såsom för utfodring av pälsdjur. 
 
Obs. För sådana anläggningars del, som avses i biproduktförordningen, ska G2 och/eller G3 
vara valda som produkttyper.  

 
4. Godkännande enligt förordning 225/2015 
 

Punkten fylls i endast av sådana bearbetare av vegetabiliska råoljor, anläggningar för 
oleokemisk tillverkning av fettsyror, tillverkare av biodiesel och anläggningar som blandar 
fetter, som avses i förordning 225/2012 och som släpper ut foder på marknaden. Till 
exempel sådana tillverkare av biodiesel, som levererar glycerinet som uppkommer under 
processen för användning som foder eller sådana tillverkare av kompletteringsfoder, som 
blandar fetter/fettsyror.  
 
Med ’blandning av fett’ avses blandning av råoljor, raffinerade oljor, animaliska fetter, oljor 
som återvunnits från livsmedelsindustrin och/eller produkter framställda därav för att 
producera en blandad olja eller ett blandat fett, med undantag av enbart lagring av på 
varandra följande partier. 

 
 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehuala/anvisningar/lemmikkielainten_ruokien_valmistaminen_sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehuala/anvisningar/lemmikkielainten_ruokien_valmistaminen_sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/anvandningen-av-animaliska-biprodukter-som-foder/hund--och-kattmat2/
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5. Ytterligare uppgifter 
 

I Ytterligare uppgifter kan du ge en fritt formulerad beskrivning av den tilltänkta 
verksamheten inom foderbranschen. Tilläggsinformation kan ges också till exempel om 
verksamhetens säsongbetonade karaktär, mobil tillverkning/legotillverkning eller de 
viktigaste kunderna. 
 
Distansförsäljning: webbutikens adress, om en sådan hänför sig till verksamheten inom 
foderbranschen 
 
Kvalitetskontrollsystem: Fyll i, om ett system för kvalitetskontroll används. Inte 
obligatoriskt för foderföretagare. Om det används ett system för kvalitetskontroll som inte 
nämnts med namnet i punkt 5, ange då systemets namn i punkten annan. Gemenskapens 
vägledningar som avses i förordningen om foderhygien har publicerats 
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en och  
de nationella anvisningarna om god praxis som Livsmedelsverket utvärderat har räknats 
upp https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-
vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-
kaytannon-ohjeet/ (på finska). 
 
Tilläggsuppgifter om vissa aktörer:  
Ge uppgifterna man bett om så exakt som möjligt. Livsmedelsverket använder uppgifterna 
som grund för den riskbaserade provtagnings- och anläggningstillsynsplanen. 
  

6. Returnering av blanketten 
 

Blanketten behöver nödvändigtvis inte undertecknas utan det räcker med ett 
namnförtydligande. Då ska av e-posten tydligt framgå att avsändaren är samma företag 
som det företag, för vilket det ansöks om registrering. En blankett som returneras per post 
ska undertecknas.  
 
 

Mer information: rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi 

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
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