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Registrering och godkännande av gårdar som använder fiskmjöl, blodprodukter som 
härrör från andra djur än idisslare1 eller animaliskt di- eller trikalciumfosfat2 för 
utfodring av djur 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2003 ändrar bilagorna I, II, IV och XI till parlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 999/2001 och förordning (EG) nr 1326/2001 om transmissibel spongiform 
encefalopati (s.k. TSE-sjuka) och utfodring av djur. Kommissionens förordning (EG) nr 1292/2005 
ändrar vidare bilagan  IV till förordning (EG) nr 999/2001 om utfodring av djur. 
 
Registreringen eller godkännandet gäller gårdar som använder fiskmjöl, blodprodukter som härrör 
från andra djur än idisslare eller di- eller trikalciumfosfat av animaliskt ursprung vid utfodringen av 
djur. Registreringen eller godkännandet utförs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. 
 
1 Produkter som härrör från blod med undantag blodmjöl.  
2Animaliskt di- eller trikalciumfosfat används inte i mineralfoder som tillverkats i Finland, men sammansättningen av 
utländska produkter bör granskas. 
 
Registreringen gäller alla gårdar som använder koncentrat som innehåller fiskmjöl för beredning 
av egna foderblandningar på gården avsedd för utfodringen av fjäderfän eller svin. 
 
De gårdar som bör godkännas är: 
 1) gårdar med flera husdjursslag (idisslare + svin/fjäderfä), som använder fiskmjöl, 

blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare, animaliskt di-/trikalciumfosfat 
eller koncentrat som innehåller dessa ämnen, 

 2) gårdar som använder foder vars råproteinhalt är över 50 %, d.v.s. i praktiken de 
gårdar som använder rent fiskmjöl för framställning av egna foderblandningar och 

 3) gårdar som tillverkar foderblandningar innehållande fiskmjöl, blodprodukter som 
härrör från andra djur än idisslare eller animaliskt d-/trikalciumfosfat för försäljning. 

 
De uppgifter som behövs för registreringen/godkännandet insamlas med en för ändamålet uppgjord 
blankett I (http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/blanketter/), som skickas in 
till Evira (adressen finns på blanketten). 
 
Åtgärder på gården efter att blanketten har skickats in 
 
De registrerade gårdarna behöver inte utföra några andra åtgärder än att besvara frågorna och 
skicka in blanketten. Evira registrerar gårdarna enligt de anmälningar de fått in. De registrerade 
gårdarna övervakas genom stickprov, övervakningen görs av TE-centralens inspektörer. 
 
På de godkända gårdarna görs enligt anmälan övervakningsbesök , granskningen utförs av den 
lokala TE-centralens inspektör. Om gården tidigare varit registrerad användare av fiskmjöl eller 
övervakningsbesök redan gjorts godkänns gården enligt TSE-förordningen utan något nytt 
övervakningsbesök. Evira skickar en skriftlig anmälan om godkännandet till gårdarna. Beslutet och 
godkännande är avgiftsbelagt. 
 

http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/blanketter/
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Om gården börjar använda fiskmjöl, blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare eller 
animaliskt di-/trikalciumfosfat som sådant eller i koncentrat, eller om användningen av djurprotein 
förändras, skall detta omedelbart anmälas till Evira skriftligen. 
 
Man ska beakta att kommissionens förordning (EG) nr 956/2008 som trädde i kraft i slutet av 2008 
ändrade bilaga 4 till TSE-förordningen (EG) nr 999/2001. Genom denna ändring lindrades förbudet 
mot användning av fiskmjöl åt idisslare på så sätt att det blev tillåtet att använda fiskmjöl i 
industriellt tillverkad mjölknäring som ges åt diande djur som hör till idisslare och är avsedda för 
livsmedelsproduktion. Mera information om  saken finns på Eviras webbsidor 
(http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/aktuellt/). 
 
 
Ytterligare uppgifter: 
 
Överinspektör Tarja Root, tfn 020 772 5221, 040 - 572 5397, tarja.root@evira.fi 
Överinspektör Sari Vähäniitty, tfn 020 772 5235, sari.vahaniitty@evira.fi 
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