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blodprodukter*)

Om användning av fiskmjöl,
eller
bearbetat animaliskt protein som härrör från andra
djur än idisslare eller animaliskt di- eller
trikalciumfosfat för utfodring av
livsmedelsproducerande djur
Livsmedelsverket fyller i
Datum

Ny ansökan/anmälning

Förändring av uppgifter

GRUNDUPPGIFTER
Lägenhetssignum (FO-nummer/personbeteckning)

Blankett I

Dnr

Anmälan om nedläggning

Producentens/gårdbruksenhetens/vattenbruksgårdens namn

Utdelningsadress

Postnummer och -anstalt

Telefonnummer

E-postadress

Vilka slag av produktionsdjur företagaren har?
Nötkreatur

Får/getter

Svin

Pälsdjur

Hästar

Övriga, vad:

Fjäderfän

Fisk

Använder företagaren foder som innehåller fiskmjöl, blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare eller animaliskt di- eller
trikalciumfosfat för beredning av egna foderblandningar på gården?
Nej
Foder innehåller:

Ja, kompletteringsfoder (foderblandning)
Fiskmjöl

Ja, som sådant

Blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare

Animaliskt di- eller trikalciumfosfat

Djurslag som foderblandringar beredas för:
Använder företagaren foder som innehåller bearbetat animaliskt protein (PAP) som härrör från andra djur än idisslare (svin, fjäderfä,
insekter) för beredning av egna foderblandningar?
Nej
Foder innehåller:

Ja, kompletteringsfoder (foderblandning)
PAP

Ja, som sådant

Av vilken djurslag:

Djurslag som foderblandringar beredas för:
Lagrar och använder företagaren i fodring foderblandningar som innehåller bearbetat animaliskt protein (PAP) som härrör från andra
djur än idisslare (svin, fjäderfä, insekter)?
Nej
Foder innehåller:

Ja, kompletteringsfoder
PAP

Ja, helfoder

Av vilken djurslag:

Djurslag som foderblandningen är avsädda:
Foderblandningar i fråga lagras och användas separat från fodret som inte är tillåtet för någon av djurarterna på gården

Ja

Jag anmäler att jag använder industriellt tillverkad mjölknäring innehållande fiskmjöl vid utfodringen av icke avvanda idisslare.
Industriellt tillverkade mjölknäring som används vid utfodringen:
Fodrets namn:

Tillverkare:

*) Produkter som härrör från blod eller fraktioner av blod med undantag blodmjöl
Livsmedelsverket • Fodersektionen • PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET • Tfn 029 530 0400 (växel) • www.livsmedelsverket.fi
10/2021

ANSÖKAN/ANMÄLNING

Om användning av fiskmjöl,
eller
bearbetat animaliskt protein som härrör från andra
djur än idisslare eller animaliskt di- eller
trikalciumfosfat för utfodring av
livsmedelsproducerande djur

2 (4)

blodprodukter*)

Blankett I

Företagaren ansöker/anmäler om
registrering

godkännande

Om företagaren också säljer foderblandningar som innehåller fiskmjöl, blodprodukter eller bearbetat animaliskt protein som härrör från
andra djur än idisslare eller animaliskt di- eller trikalciumfosfat, ska gården också ansöka om godkännande med blankett E (användning
av bearbetat animaliskt protein vid foderframställning)
Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga
Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande

Återsändande av blanketten:
rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi eller Livsmedelsverket, Fodersektionen, PL 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET
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Om användning av fiskmjöl,
eller
bearbetat animaliskt protein som härrör från andra
djur än idisslare eller animaliskt di- eller
trikalciumfosfat för utfodring av
livsmedelsproducerande djur

Blankett I

IFYLLNINGSANVISNINGAR
Registreringen eller godkännandet som avses i TSE-förordningen (EG) nr 999/2001 1 som antagits i avsikt att bekämpa
vissa prionsjukdomar (bl.a. BSE dvs. galna kosjukan) gäller primärproduktionsföretagare som använder fiskmjöl,
blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare eller bearbetat animaliskt protein eller di- eller trikalciumfosfat av
animaliskt ursprung vid utfodring av livsmedelsproducerande djur. Med bearbetat animaliskt protein (processed animal
protein, PAP) avses här ”mjöl” och blodmjöl som härrör från fisk, fjäderfä eller odlade insekter.
Bearbetat animaliskt protein som härrör från svin, fjäderfä och odlade insekter är förbjudet vid utfodring av andra
livsmedelsproducerande djur än svin, fjäderfä och vattenbruksdjur. PAP som härrör från svin är ändå förbjudet vid
utfodring av svin och PAP som härrör från fjäderfä förbjudet vid utfodring av fjäderfä.
PAP som härrör från idisslare (bl.a. blodmjöl) är förbjudet vid utfodring av alla livsmedelsproducerande djur.
Fiskmjöl och annat PAP är förbjudet vid utfodring av idisslare. En primärproduktionsföretagare (gård) kan använda
kommersiell mjölkersättning som innehåller fiskmjöl för icke avvanda idisslare, om gården lämnar en anmälan om
användningen på det sätt som avses i TSE-förordningen.
Primärproduktionsföretagare/gårdar som använder bearbetat animaliskt protein (PAP) som sådant vid framställning av
hemmablandningar får inte hålla andra djurarter än sådana, för vilka det är tillåtet att använda ifrågavarande PAP vid
utfodring.
Kraven på godkännande gäller i tillämpliga delar också primärproducenter som använder helfoder dvs. om det vid
utfodring och i lager finns sådana foderblandningar, som innehåller något sådant bearbetat animaliskt protein, som det
inte är tillåtet att använda vid utfodring av en djurart som hålls på gården. Fodren för olika djurarter ska hållas åtskilda
från varandra.
För registreringen eller godkännandet står Livsmedelsverket. Uppgifterna som krävs för registrering/godkännande samlas
in på vidstående blankett I.
- I punkten grundläggande uppgifter anges i första hand lägenhetssignumet och, om inget lägenhetssignum finns,
anges FO-numret. Om en primärproduktionsföretagare inte har någotdera av de ovan nämnda signumen, anges
personbeteckningen.
Om ändringar i användningen av animaliskt protein sker, ska en skriftlig anmälan om dem omedelbart lämnas till
Livsmedelsverket.
Registrering
Registrering behöver sådana primärproduktionsföretagare, som använder en foderblandning (kompletteringsfoder) som
innehåller fiskmjöl, blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare eller bearbetat animaliskt protein eller di- eller
trikalciumfosfat av animaliskt ursprung vid framställning av hemmablandningar avsedda för utfodring av fjäderfä eller
svin. Registrering behöver också sådana vattenbruksgårdar, som använder en foderblandning som innehåller bearbetat
animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare, fiskmjöl undantaget; vid framställning av hemmablandningar.
Om en kommersiell mjölkersättning som innehåller fiskmjöl används för icke avvanda idisslare på en gård, ska gården
också lämna en anmälan om användningen.

1

Den senaste författningsändringen om foder och utfodring (EU) nr 2021/1372
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Om användning av fiskmjöl,
eller
bearbetat animaliskt protein som härrör från andra
djur än idisslare eller animaliskt di- eller
trikalciumfosfat för utfodring av
livsmedelsproducerande djur

Blankett I

Av en företagare som omfattas av registrering förutsätts inte andra åtgärder än att svara på frågorna och returnera
blanketten. Livsmedelsverket registrerar företagarna utgående från ansökningarna och meddelar skriftligen om
registreringen.
Godkännande
Ett godkännande behöver sådana primärproduktionsföretagare:
1. som använder bearbetat animaliskt protein (fodermedel) som härrör från svin, fjäderfä eller odlade insekter som
sådant vid framställning av hemmablandningar
2. som håller idisslare, svin, fjäderfä eller vattenbruksdjur på en och samma gård och som vid framställning av
hemmablandningar använder foderblandningar (kompletteringsfoder) som innehåller fiskmjöl, bearbetat protein
och blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare eller foderblandningar (kompletteringsfoder) som
innehåller di- eller trikalciumfosfat av animaliskt ursprung.
3. som vid framställning av en hemmablandning för svin och fjäderfä använder ett foder som innehåller bearbetat
animaliskt protein som härrör från svin/fjäderfä/insekter, i vilken råproteinhalten överstiger 50 %.
4. som vid framställning av en hemmablandning för svin och fjäderfä använder blodprodukter som härrör från
andra djur än idisslare, i vilka råproteinhalten överstiger 50 %.
5. som vid framställning av en hemmablandning för svin och fjäderfä använder foder som innehåller di- och
trikalciumfosfat, i vilka fosforhalten överstiger 10 %.
6. som vid framställning av hemmablandningar för vattenbruksdjur använder foder, i vilka råproteinhalten
överstiger 50 % och som innehåller bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare, fiskmjöl
undantaget.
Godkännandet förutsätter en kontroll på platsen i fråga. Kontrollbesöket görs på Livsmedelsverkets begäran av en
inspektör på den lokala Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). Om ett lämpligt fodertillsynsbesök under den
närmaste tiden gjorts hos företagaren, får han ett sådant godkännande som avses i förordningen utan något nytt
kontrollbesök. Utgående från kontrollen fattar Livsmedelsverket ett beslut om godkännande av företagaren.
Mer information: rehukyselyt@ruokavirasto.fi
www.ruokavirasto.fi > Företag > Foder- och gödselbranscherna > Foder och aktörer inom fodersektorn > Verksamhet
inom fodersektorn > Foder – jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare > Användning av animaliskt protein som
foder
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