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FÖRORDNINGEN OM DIOXINÖVERVAKNING HAR TRÄTT I KRAFT 
 
 
EU-kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 225/2012 om ändring av bilaga II till 
foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005. Förordningen kräver att vissa aktörer måste godkännas 
samt ställer särskilda krav på produktion, lagring och transport av oljor, fetter och produkter 
framställda därav samt på kontroll av dioxin i dessa. Förordningen har utfärdats 15.3.2012 och den 
tillämpas från och med 16.9.2012.  
 
 
Godkännande av aktörer 
 
Förordningen förutsätter att sådana produktionsanläggningar som på marknaden släpper ut 
produkter framställda av vegetabiliska oljor, blandade oljor och blandade fetter för att användas 
som foder måste godkännas. Sådana anläggningar är de som bedriver bearbetning av vegetabilisk 
råolja, oleokemisk tillverkning av fettsyror, blandning av fetter och tillverkning av biodiesel då det 
uppkommer foderfraktioner i samband med tillverkningen. Kravet på godkännande gäller både 
aktörer som producerar och på marknaden släpper ut sådana foder avsedda för 
livsmedelsproducerande djur och aktörer som producerar och släpper ut sådana foder avsedda för 
sällskapsdjur och pälsdjur. Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkänner anläggningen på ansökan 
och utför en inspektion i anläggningen innan beslutet om godkännande fattas. Anläggningen får ett 
godkännandenummer. 
 
 
Dioxinövervakning 
 
Kravet på provtagning för bestämning av dioxiner och dioxinlika PCB gäller fetter, oljor och 
produkter framställda därav avsedda för användning i foder för alla djurslag. Häri ingår också 
foderblandningar dvs. oraffinerade kokosoljor, animaliskt fett i kategori 3, fiskolja, produkter från 
oleokemisk industri och biodieselindustri, fettblandningar och foderblandningar innehållande de 
ovan nämnda produkterna. 
 
Vart och ett parti för foderbruk som inkommer till anläggningar som tillverkar foderblandningar för 
livsmedelsproducerande djur, dvs. oraffinerade kokosoljor, produkter framställda av vegetabiliska 
oljor, animaliska fetter, fiskolja samt oljor som återvunnits från livsmedelsindustrin och blandade 
fetter ska analyseras. Ett parti av dessa produkter får innehålla högst 1 miljon kilogram. 1 % av 
partierna av tillverkade foderblandningar som innehåller de ovan nämnda foderråvarorna ska 
analyseras med avseende på dioxin. 
 
Om aktören kan påvisa att de ovan nämnda foderråvarorna som omfattas av 
övervakningsskyldigheten eller beståndsdelarna i dem har analyserats i ett tidigare led i kedjan på 
det sätt som avses i förordningen, föreligger ingen provtagnings- eller analysskyldighet. 
Foderråvarorna ska åtföljas av ett analysintyg som visar att dioxinhalten inte överstiger 
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gränsvärdena i direktivet 2002/32/EG. Aktören ska ändå i enlighet med HACCP-principerna 
bedöma om det finns behov att göra en dioxinbestämning av det färdiga fodret.  
  
Det av aktören anlitade laboratoriet ska använda en ackrediterad metod för dioxinbestämning.  
Aktören ska ge ett finländskt laboratorium instruktioner om att det ska underrätta Evira ifall 
resultatet av dioxinbestämningen överstiger det tillåtna gränsvärdet. Dessutom ska aktören ge ett 
laboratorium i en annan medlemsstat anvisningar om att det ska meddela det berörda landets 
behöriga myndighet om ett resultat som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Medlemsstatens 
myndighet ska i sin tur underrätta Evira om saken. En aktör som anlitar ett laboratorium utanför EU 
ska separat meddela laboratoriet till Evira och påvisa att analysen utförs i enlighet med förordning 
(EU) 152/2009. 
 
När det gäller lagring och transport ska aktören påvisa att produkterna hålls åtskilt och att det inte 
finns risk för kontamination. 
 
 
Hänvisningar till lagstiftningen 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 225/2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller godkännande av anläggningar som släpper ut 
produkter framställda av vegetabiliska oljor och blandade fetter på marknaden för användning i 
foder och vad gäller de särskilda krav på produktion, lagring och transport av oljor, fetter och 
produkter framställda därav samt på kontroll av dioxin i dessa 
 
Foderhygienförordning (EG) nr 183/2005 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoden för offenlig 
kontroll av foder. 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i 
djurfoder (Konsoliderad version 27.2.2015) 
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