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Meddelande till primärproducenter av foder 
 
Förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen – 
primärproducenter av foder 
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 
712/2008 (verksamhetsförordningen) trädde i kraft 1.12.2008 
(http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080712) och den ersätter den tidigare förordningen (4/06). 
I förordningen föreskrivs om foderföretagarens anmälnings- och bokföringsskyldighet, skyldighet att 
lämna uppgifter samt om godkännande av foderföretagare. Detta meddelande gäller 
primärproducenterna av foder. Evira har informerat andra foderföretagare än primärproducenter av 
foder om innehållet i förordningen 29.1.2009 
(http://www.evira.fi/attachments/svenska/foder/meddelanden/medd_2009/meddelande_236_0405_2009
.pdf) 
 
Med primärproduktion av foder avses produktion av jordbruksprodukter (inklusive hästskötsel, fiske 
och uppfödning av vilt), som enbart resulterar i produkter som inte genomgår någon hantering efter 
det att de har skördats, insamlats eller fångats, med undantag av enkel fysisk behandling.  
 
Med en primärproducent av foder avses en aktör som bedriver primärproduktion av foder och 
följande därmed sammanhängande verksamhet såsom transport, lagring och hantering av 
primärprodukter på produktionsplatsen, transport för att leverera primärprodukter från produktions- 
platsen till en anläggning, blandning av foder uteslutande avsedd för den egna djurhållningen utan 
användning av tillsatser eller förblandningar av tillsatser med undantag för tillsatser vid ensilering 
(jfr senare punkten ”foderframställning”). En aktör som producerar foder för utfodring av vilken 
djurart som helst ska göra anmälan för registrering som primärproducent av foder. Också en aktör 
som blandar och/eller använder foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur är skyldig att 
göra anmälan för registrering.  
 
Förfaranden för registrering och godkännande 
Bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till en registreringsanmälan ingår i 4 § och bilaga I till 
verksamhetsförordningen 712/2008. I överensstämmelse med 18 § i foderlagen 86/2008 kan 
primärproducenter av foder göra anmälan för registrering i samband med ansökningsförfarande för 
ansökan om jordbruksstöd (Gårdsbruksblankett 101A) eller enligt någon lag som tillämpas på 
registrering av djur eller någon annan motsvarande lag. Det sistnämnda förfarandet kommer att 
tillämpas på aktörer som bedriver hästskötsel, vattenbruk eller viltuppfödning. Evira informerar om 
detta i ett senare skede.  
 
Yrkesfiskare som levererar fisk och/eller fiskrens som foder ska göra anmälan för registrering direkt 
till Evira med blankett F. Alla primärproducenter av foder kan använda sig av blankett F om de vill. 
Blanketten kan också användas för att anmäla varaktiga förändringar i verksamheten. 
(http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/blanketter/) 
 
Också de som idkar renskötsel och som inte ansöker om jordbruksstöd, och inte gör någon 
anmälan för registrering i samband med stödansökan, registrerar sig direkt till Evira. I stället för 
primärproducenten som idkar renskötsel kan anmälan för registrering lämnas av ett renbeteslag i 
enlighet med 5 § i verksamhetsförordningen. Renbeteslagen kan använda blankett F eller lämna en 
fritt formulerad anmälan med samma uppgifter som i blankett F för var och en primärproducent. 
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Anmälningsskyldigheten gäller inte s.k. liten och lokal verksamhet. Skyldiga att lämna anmälan är 
därmed inte foderföretagare som enbart levererar primärprodukter som de årligen producerat på en 
areal på högst tre hektar till en lokal gårdsbruksenhet eller motsvarande företagare för 
vidareanvändning. 
 
Evira publicerar en förteckning över registrerade primärproducenter av foder på sin webbplats 
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/aktorer_inom_primarproduktion_av_foder/ 
 
En primärproducent av foder som använder fiskmjöl, koncentrat innehållande fiskmjöl, animaliskt 
di- och trikalciumfosfat, blodprodukter och blodmjöl för utfodring av enmagade djur som används 
inom livsmedelsproduktionen ska registrera sig och/eller ansöka om godkännande i enlighet med 
den s.k. TSE-förordningen (EG) 999/2001 med den blankett för basuppgifter som saken gäller: 
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/information_till_fodersektorns_aktorer/jord
brukare_och_husdjursproducenter_som_fodersektorns_aktorer/anvandning_av_animaliskt_protein_som
_foder/ 
 
I anslutning till registreringen av primärproducenter av foder måste man beakta att det vid sidan av 
primärproduktionen exempelvis på en lantgård kan idkas verksamhet som inte uppfyller definitionen 
av primärproduktion. Om jordbrukaren eller husdjursproducenten använder fodertillsatser eller 
förblandningar i foderblandningar som tillverkas på gården och som är avsedda för utfodring av 
gårdens egna djur är det fråga om foderframställning som inte är primärproduktion av foder. 
Registrering som fodertillverkare kan göras i samband med stödansökan eller med blankett F. 
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/information_till_fodersektorns_aktorer/jord
brukare_och_husdjursproducenter_som_fodersektorns_aktorer/registrering_och_anvanding_av_fodertill
satser_och_forblandningar/ 
 
Om jordbrukaren eller husdjursproducenten idkar någon annan verksamhet inom fodersektorn än 
primärproduktion eller foderframställning för eget bruk ska han eller hon registrera sig hos Evira 
med blankett A.  
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/information_till_fodersektorns_aktorer/jord
brukare_och_husdjursproducenter_som_fodersektorns_aktorer/registrering_om_det_pa_garden_utovas
_andra_verksamheter_inom_fodersektorn/ 
 
Handel på den inre marknaden och import 
I bilaga 3 och 4 till verksamhetsförordningen beskrivs de särskilt riskbenägna foder för vilka det vid 
handel på den inre marknaden eller import krävs en anmälan till Evira 24 timmar före foderpartiets 
ankomst. Sådana foder är till exempel produkter som framställs av oljeväxtfrön (bl.a. rybskross) och 
sädeskorn. I 9 och 10 § i förordningen slås fast vilka uppgifter som krävs i anmälan. Anmälan 
lämnas på Eviras blankett som utarbetats för ändamålet 
(http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/blanketter/) och skickas med e-post till 
adressen rehutuonti@evira.fi.  
 
Anmälningsskyldigheten gäller dock inte en primärproducent av foder som för in foder från den inre 
marknaden endast för utfodring av sådana livsmedelsproducerande djur som han eller hon själv 
äger eller besitter. I fråga om import gäller anmälningsskyldigheten dock också primärproducenter 
av foder.  
 
Krav på journalföring av uppgifter 
En primärproducent av foder ska i tillämpliga delar föra journal över de omständigheter som 
föreskrivs i bilaga 8 till verksamhetsförordningen. Bestämmelser om bokföring i samband med 
primärproduktion ingår också i jord- och skogsbruksministeriets förordning 134/2006 om 
säkerställande av livsmedelssäkerheten. Skyldigheten att föra journal över uppgifter hör samman 
med foderbokföringen eftersom foder ska gå att spåra i alla led av foderkedjan. Dessutom ska 
producenten föra bok över användningen av växtskyddsmedel och biocider samt förvara 
analysresultaten av de prov som tagits av foder. Bokföringen ska sparas i minst fem år. Nedan 
finns en modellblankett för foderbokföring. 
http://www.evira.fi/attachments/svenska/foder/blanketter/foderbokforing_blankett.pdf 
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Enligt bilaga 8 räcker som bokföring också att inköps- och/eller försäljningskvittona eller liknande 
verifikat, såsom skiftesspecifik bokföring, sparas om de uppgifter som krävs i bokföringen framgår 
av dem. 
 
Anmälningsskyldighet  
Foderföretagarna ska utan dröjsmål underrätta Evira om det konstateras salmonella i råvaror, 
produkter eller produktionslokaler. Evira ska utan dröjsmål underrättas också om andra problem 
eller misstankar som gäller fodersäkerheten. Anmälan kan göras per telefon och/eller e-post på 
adressen rehu.ilmoitukset@evira.fi. 
 
Ytterligare upplysningar: Tarja Root tfn 020 77 25221, Sari Vähäniitty tfn 020 77 25235 


