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DEN NYA EKOFÖRORDNINGEN (EU) 2016/673 MEDFÖRDE FÖRÄNDRINGAR BL.A. I FO-
DERTILLSATSERNA 
 
Ett flertal ändringar har gjorts i kommissionens ekoförordning. När det gäller foder har ändringar 
gjorts i fråga om fodertillsatser som är tillåtna inom ekoproduktionen och som förtecknas i bilaga VI 
till förordning (EG) nr 889/2008. Samtidigt har ekoförordningen harmoniserats med fodertillsatsför-
ordningen ((EG) nr 1831/2003). De fodertillsatser som är tillåtna inom ekologisk husdjursprodukt-
ion finns förtecknade i bilaga II till den nya förordningen. Bilagan tillämpas från och med 7.5.2016.  
 
En av de viktigaste ändringarna är godkännandet av fem organiska selenföreningar för användning 
inom ekologisk husdjursproduktion. För tillfället är de här organiska selenföreningarna samma som 
är godkända att användas inom konventionell produktion. Läget kan ändå förändras om det framö-
ver godkänns nya föreningar för användning inom konventionell produktion, men inte inom ekopro-
duktion. Denna s.k. selenberikade inaktiverade jäst ingår i punkt 3b näringstillsatser, föreningar av 
spårelement. Andra ändringar som gäller fodertillsatser är nya föreningar som källa för bl.a. jod, 
kobolt, koppar och zink. Vidare har montmorillonit slopats från kategorin bindemedel och klump-
förebyggande medel (teknologiska tillsatser, 1d), men det är fortfarande tillåtet att använda bento-
nit för detta ändamål. Några ändringar har gjorts i fråga om tillsatser som används vid framställning 
av jäst och jästprodukter och när det gäller tillsatser som används vid framställning av ensilage har 
terminologin förenhetligats med lagstiftningen om fodertillsatser. 
 
Inom ekoproduktionen ska aktörerna alltid kontrollera att en fodertillsats är godkänd för ekopro-
duktion.  I EU:s register över fodertillsatser ingår dessutom exakta uppgifter om godkännandet av 
respektive tillsats och om återkallelse från marknaden. 
 
Anskaffning av konventionella djur efter exceptionella omständigheter 
Den behöriga myndigheten dvs. NTM-centralen kan bevilja aktörer i nödläge undantagslov att 
skaffa sig djur från konventionell produktion i fall där djurdödligheten är hög till följd av sjukdomar 
eller exceptionella omständigheter. Tillståndet ska inhämtas innan djuren skaffas. Aktören ska i 
första hand skaffa sig ekologiskt uppfödda djur. Enligt den nya ekoförordningen tillämpas en om-
ställningsperiod på djur som inte är ekologiskt uppfödda. 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/673 
http://eurlex.europa.eu/search.html?DTN=0673&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=
false&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1465982446344&DTA=2016&locale=sv  
 
Konsoliderad version där ändringarna i lagstiftningen har beaktats 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0889-
20160507&qid=1466154714360&from=EN 
 
EU:s register över fodertillsatser 
http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/index_en.htm 
 
Ytterligare upplysningar 
Fodersektionen, ekofoder luomurehu(at)evira.fi  
Sektionen för ekoprodukter, ekologisk husdjursproduktion merja.manninen(at)evira.fi 
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