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Importkontrollen av vissa foder effektiviseras - foderföretagarna måste göra 
förhandsanmälan 
 
 
Senaste juli utfärdade kommissionen förordning (EG) nr 669/2009 om strängare offentlig kontroll 
av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung (= import från länder 
utanför EU). Förordningen tillämpas från och med 25.1.2010. 
 
I förordningen bestäms bland annat om att foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare 
ska lämna en förhandsanmälan till den behöriga myndigheten om att vissa foder och livsmedel 
anländer till landet. Dessutom bestäms att dessa produkter får föras in till Finland endast via 
utsedda införselställen. I samband med importen granskas handlingarna som gäller 
importförsändelserna och eventuellt tas prov av partierna. 
 
Foder som berörs av förordningen 
 
I bilagan till förordning 669/2009 förtecknas de riskbenägna foder och livsmedel på vilka 
förordningen tillämpas vad gäller kontrollen. Foder på listan är jordnötter och produkter av dem 
vars ursprungsland är Argentina, Brasilien, Ghana, Indien eller Vietnam, samt spårämnen 
vars ursprungsland är Kina. Jordnötter kontrolleras med avseende på förhöjda halter av 
aflatoxin. I spårämnen från Kina har det påträffats bly och kadmium. Produktförteckningen 
granskas kvartalsvis och då kan produkter tas bort eller läggas till på listan. 
 
Förhandsanmälan 
 
När det gäller foder som ingår i den ovan nämnda förteckningen ska foderföretagaren göra en 
förhandsanmälan till Eviras foderkontroll senast en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst. 
Anmälan görs med EU:s gemensamma handling vid införsel dvs. CED-dokument (Common Entry 
Document) till e-postadressen rehutuonti@evira.fi eller faxnumret 020 77 25298. Eviras 
foderkontroll gör anteckningar på blanketten och återsänder den till foderföretagaren eller dennes 
företrädare som skickar handlingen vidare till tullen. Av handlingen framgår om det behövs 
provtagning och tillstånd för omlastning till foderföretagarens lager (=kontrollstation) eller om 
sändningen omedelbart får övergå till fri omsättning. 
 
Importören ska anmäla med tulldeklaration som varupartiets bifogade handling kod 5026 
(gemensam handling vid införsel, CED), dokumentnummer (CED-referensnummer) och datum. 
CED-blankett försett med Eviras ställningstagande är förutsättningen för övergång till fri 
omsättning. 
 
CED-blanketten och aktuell information om foder som berörs av förhandsanmälan finns under 
adress: 
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/tillsyn_over_foderkedjan/import/forha
ndsanmalan_om_import/  
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Utsedda införselställen och kontrollstationer 
 
Utsedda införselställen via vilka de ovan nämnda fodren får föras in i landet är tills vidare 
Helsingfors hamn och flygplats, hamnen i Fredrikshamn, Kotka hamn, Åbo hamn, Raumo hamn, 
Björneborgs hamn, Vasa hamn, Vainikkala och Vaalimaa. Fem år efter datum för utfärdandet av 
förordningen kan som införselställen vara bara sådana ställen där finns kontrollutrymmen som 
uppfyller förordningens krav. I dagens läge finns inga kontrollutrymmen vid de ovan nämnda 
införselställena och under övergångsperioden är det tillåtet att utföra kontroller och provtagningar 
av foder på de kontrollstationer som Eviras foderkontroll har godkänt. 
 
Som kontrollstationer för foderpartier enligt förordningen (EG) nr 669/2009 kan man godkänna 
lageranläggningar som är registrerade eller godkända enligt foderhygienförordningen eller lager 
som innehas av foderföretagare som registrerat sig som importör. En förteckning över 
kontrollstationer finns i tabellen nedan. Foderföretagarna ska utan dröjsmål underrätta Eviras 
foderkontroll om sådana lager som de ytterligare vill lägga till på listan över 
kontrollstationer. Tullen kan bevilja omlastningstillstånd för de berörda foderpartierna 
endast till sådana kontrollstationer som finns med på listan (listor över införselställen och 
kontrollstationer på adressen: 
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/tillsyn_over_foderkedjan/import/) 
 
 
Tabell. Av Eviras foderkontroll godkända kontrollställen på vilka man får utföra kontroller av foder 
enligt förordning (EG) nr 669/2009. 
 

Kontrollstation Adress 

Turku Stevedoring Oy Ab Varastokatu 1, 20200 Åbo 

Mauste-Sallinen Oy Emännänkatu 2-4, 21100 Nådendal 

Oskutuote Oy Hautolahdentie 215, 72199 Karttula 

 
 
Ytterligare uppgifter: 
 
Överinspektor Anna-Kaisa Airaksinen, tfn 020 77 25223, anna-kaisa.airaksinen@evira.fi 
Överinspektor Riitta Rannikko, tfn 020 77 25230, riitta.rannikko@evira.fi  


