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MEDDELANDE TILL EKOFODERFÖRETAGARNA 
 
Vid 2014 års kontroller fästs särskild uppmärksamhet vid märkningarna av ekofoder och fo-
der som lämpar sig för ekoproduktion. Man kan i förväg bereda sig på produktionskontrollen ge-
nom att säkerställa att foder som marknadsförs för ekoproduktion har märkts i enlighet med förord-
ningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008. För att fräscha upp minnet kommer här en kort 
repetition av reglerna om märkning! 
 
Om märkningarna av ekofoder 

 Ekofoder (etikett och följedokument) ska vara försedda med koden för den myndighet/det kontrollor-
gan som utövar tillsyn över fodrets sista tillverkningsfas. För tillsynen över ekofoder som tillverkats 
i Finland ansvarar Evira, vars kod är FI-EKO-201. 

 I ekofoder t.ex. Eko-Puttes Delikatess -helfoder ska minst 95 % av torrsubstansen i fodrets ingredi-
enser av jordbruksursprung vara ekologiskt producerat. Förutom det kan högst 5 % av ekofodrets 
torrsubstans bestå av ämnen som anges i artikel 22 i förordning (EU) nr 889/2008 eller i bilaga V till 
den förordningen.  

 För foder som lämpar sig för ekoproduktion såsom Puttes Delikatess –kompletteringsfoder kan 
man använda märkningen ”Får användas inom ekologisk produktion i enlighet med förordning (EG) 
nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008”. Foder som märkts på detta sätt får innehålla ekologiskt produ-
cerade foderråvaror och/eller foderråvaror från omläggningsskedet och/eller konventionellt produce-
rade foderråvaror i olika mängder. 

 Ett foder får inte innehålla olika varianter av samma foderråvara (både ekologiskt och konvent-
ionellt producerad råvara eller råvara från omläggningsskedet).  

 På foderetiketten ska uppges de procentuella andelarna ekologiska foderråvaror, foderråvaror från 
omläggningsskedet och övriga foderråvaror på basis av torrsubstansen och den sammanlagda pro-
centandelen foder av jordbruksursprung.  

 Ingredienser av jordbruksursprung är vegetabiliska och animaliska produkter, jäst samt ekologiska 
skogsprodukter. Fiskmjöl eller mineralfoder räknas inte till ingredienser av jordbruksursprung. 

 EU:s ekologo Europalövet får användas bara på ekofoder för produktionsdjur, men inte på sådant 
foder för produktionsdjur som lämpar sig för ekoproduktion.  
 
Bra att minnas om användningen av ekofoder: 

 Foderföretagarna ska beakta, att kommissionens undantag för användning av proteinfoder till en-
kelmagade djur är i kraft bara till utgången av år 2014.  

 Europeiska kommissionen har tills vidare inte godkänt organiskt selen i ekofoder, och därför ska 
man använda godkända oorganiska selenföreningar (natriumselenit och natriumselenat) inom eko-
produktionen.  

 
För kännedom om kontrollsystemet för ekofoder: 

 En riskbaserad tillsynsplan tillämpas på kontrollsystemet för ekofoder. Utöver den årliga kontrollen 
utförs upprepade kontroller och extra kontroller inom kontrollsystemet för ekofoder. Också genom 
provtagning verifieras att ekofoder uppfyller bestämmelserna. 

 Aktören hörs när det gäller sådana beslut där aktören påförs korrigerande åtgärder. I ett sådant fall 
skickas såväl beslutsutkastet som kontrollrapporten per e-post till aktören för kommentarer. Aktören 
har två veckor på sig att framföra önskemål om ändring av en oriktig kontrollrapport eller ett oriktigt 
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beslut. Efter det korrigerar Evira de oriktiga uppgifterna och gör upp slutliga handlingar som postas 
till aktören. Korrigeringsönskemålen kan också framföras per telefon. 

 Frågor som rör kontrollsystemet för ekofoder bör i fortsättningen skickas till den nya e-postadressen 
luomurehu@evira.fi. 

 Systemet för att ge respons har förnyats. Utöver den responsblankett som delas ut vid kontrollen och 
postas till Evira kan man nu också ge respons till Evira på elektronisk väg. Den elektroniska re-
sponsblanketten finns på adressen: www.evira.fi→Djur→ Foder→Verksamhet inom fodersektorn→ 
Blanketter 

 Ekointygen för alla aktörer som hör till ekokontrollen finns på Eviras webbplats där de kan granskas 
och skrivas ut. www.evira.fi→sakenheter→ekologisk produktion→söktjänsten 

 
Ytterligare information: 

 Om användningen av EU:s ekologo, dvs. Europalövet: 
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/sakenheter/ekologisk+produktion/marknad+och+markning/eu+s+ekologo/ 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm 
 Anvisningar om märkning av foder finns i Eviras guide om märkning av foder: 

http://www.evira.fi/files/attachments/se/djur/foder/guider/rehujen_merkintaopas_sv.pdf 
 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 505/2012: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0012:0019:SV:PDF 
 
 
Ytterligare information: 
Överinspektör Tiina O’Toole 
tiina.otoole@evira.fi  
tfn 040-8279631 
Evira fodersektion,  
Tillsyn över ekofoder 
 


