
 

MEDDELANDE  

 
 
 Date DNo 
 6.11.2019 7879/04.02.00.01/2019 

 

Ruokavirasto 
PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 200, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

KRAVEN FÖR IMPORT AV VISSA FODER AV ICKE ANIMALISKT URSPRUNG SOM STÅR UNDER EFFEKTIVISERAD 
TILLSYN ÄNDRAS FRÅN OCH MED 14.12.2019 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 föreskriver om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av bl.a. foderlagstiftningens bestämmelser. Förordningen ersätter den 
nuvarande kontrollförordningen (EU) 882/2004 och den börjar tillämpas 14.12.2019 när det gäller artiklarna om 
importkrav.  
 
Med anledning av EU-bestämmelserna ändras importkraven för sådana foder av icke animaliskt ursprung som står 
under effektiviserad tillsyn.  Tillsynen över import av andra foder (= import från tredjeländer) fortgår som förut. 
Dessa foder som står under effektiviserad tillsyn får från och med 14.12.2019 importeras från ett tredjeland direkt 
till Finland bara via Helsingfors gränskontrollstationer, och en elektronisk förhandsanmälan om dessa importpartier 
ska göras med det nya Traces NT-systemet. I samband med importen kontrolleras försändelsernas handlingar vid 
gränskontrollstationen och prover av försändelserna tas på utsedda kontrollställen enligt i förordningen fastställda 
frekvenser.  
 
Gränskontrollstationer (BCP) och kontrollställen (CP) 
 
Gränskontrollstationerna (BCP, Border Control Point) och kontrollställena (CP, Control Point) utses av jord- och 
skogsbruksministeriet på förslag av Livsmedelsverket. Gränskontrollstationerna som har utsetts för foder som står 
under effektiviserad tillsyn är belägna i Nordsjö hamn (tills vidare ännu i Håkansåker varifrån den senare flyttas till 
Nordsjö) och på Helsingfors-Vanda flygfält. De ovan nämnda gränskontrollstationerna är utsedda bara för 
förpackade produkter (storsäckar betraktas som förpackningar). Import av foder som är införda på dessa risklistor till 
Finland från tredjeländer är därmed inte möjlig utan gränskontroll och om gränskontrollen utförs i Finland måste 
fodret vara förpackat. För gränskontrollerna tas ut en avgift enligt Livsmedelsverkets avgiftsförordning. 
 
Importförsändelsernas handlingar kontrolleras på gränskontrollstationen (BCP) och proverna tas antingen på 
gränskontrollstationen eller på kontrollställena (CP). De nuvarande kontrollställena utses på nytt för det här 
ändamålet. Aktörerna kan enligt behov ansöka hos Livsmedelsverket om att ett utse ett kontrollställe också för nya 
foderlager. Ett villkor för att ett kontrollställe ska utses är att foderföretagaren/ foderlagret är godkänt eller 
registrerat enligt foderhygienförordningen och att det är möjligt att förvara den försändelse som är föremål för 
kontroll åtskilt från andra partier och i karantän under den tid eventuella undersökningar pågår. Ansökan om att utse 
ett kontrollställe ska göras i god tid innan importen påbörjas och lagret börjar användas för ändamålet.  
 
Livsmedelsverket publicerar en lista över kontrollställen på sin webbplats: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/tuonti/valvontapaikat.pdf  
 
Import av animaliska foder i lösvikt från tredjeländer direkt till Finland är inte möjlig, utan de måste genomgå 
gränskontroll i någon annan medlemsstat. Gränskontrollen gäller inte animaliskt foder, till exempel fiskmjöl, som 
förs in från Norge eller Island, eftersom dessa länder likställs med EU-länder. 
 
Förhandsanmälan i Traces NT och importhandlingar från och med 14.12.2019  
 
Aktörerna som ansvarar för foderförsändelser som omfattas av effektiviserad tillsyn måste göra anmälan om 
försändelsens ankomst till gränskontrollstationens myndigheter. Aktören eller speditören gör framöver anmälan på 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/tuonti/valvontapaikat.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/tuonti/valvontapaikat.pdf
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elektronisk väg i Traces NT-systemet med användning av blankett CHED-D (Common Health Entry Document). 
Myndigheten använder samma blankett för att anteckna sin åsikt, resultaten från den officiella tillsynen och ett 
beslut som eventuellt fattats utifrån detta. Vissa foderförsändelser ska åtföljas av hälsointyg i original och 
analysrapporter enligt förordningarna (EU) 2019/1793, (EU) 2016/6 och (EU) 2011/884 (se tabellen nedan). 
Livsmedelsverket utarbetar inom kort en anvisning till aktörerna om dessa frågor.  
 
Foder av icke animaliskt ursprung som står under effektiviserad tillsyn 
 
Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 har man fastställt listor över livsmedel och foder 
som står under effektiviserad tillsyn. Foder på listan är för tillfället endast jordnötter som importeras från vissa 
länder och guargummi som importeras från Indien. Dessutom berörs vissa foder som importeras från Japan (EU) 
2016/6 och ris som importeras från Kina (EU) 2011/884 av kravet på gränskontroll. Risklistorna uppdateras minst två 
gånger om året. Livsmedelsverket publicerar en aktuell foderlista på sin webbplats, se lista 2. 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/handel-pa-den-inre-
marknaden-och-import/forhandsanmalan-om-import/ 
 
Tabell: Risbenägna foder, situationen från och med 14.12.2019  

Foder/CN kod  
 

Ursprungsland  Importkrav (EU) 

 
jordnötter 
1202 41 00 
1202 42 00 
2008 11 10 
2008 11 91 
2008 11 96 
2008 11 98 
 
jordnötter 
(CN koder ovan) 
oljekakor etc. 
2395 00 00 
 

 
Bolivia,  
Madagaskar, 
Senegal, USA 
 
 
 
 
 
Argentina, 
Brasilien, 
Egypten, Gambia, 
Ghana, Indien, 
Kina, Sudan 

 
Effektiviserad uppföljning på grund av aflatoxiner Högst tillåten 
halt, B1 0,02 mg/kg  
Prover tas enligt prövning.  
 
 
 
 
 
Effektiviserad uppföljning på grund av aflatoxiner 
Importhandingarna ska innehålla ett hälsointyg och ett 
analysintyg över aflatoxiner. 
Högst tillåten halt, B1 0,02 mg/kg 
Prover tas enligt prövning  

 
guargummi 
Ex 1302 32 90 

 
Indien 

 
Effektiviserad uppföljning på grund av dioxin och PCP 
Importhandlingarna ska innehålla ett hälsointyg och ett 
analysintyg över pentaklorfenolhalterna (PCP)  
Tillåten PCP-halt högst 0,01 mg/kg  
Prover tas enligt prövning 

 
Vissa foder av vegetabiliskt 
ursprung såsom soja, ris, 
bambuskott  

 
Japan 
 

 
Effektiviserad uppföljning på grund av strålning 
Importhandingarna ska innehålla ett hälsointyg och ett 
analysintyg  
Prover tas enligt prövning  

 
Ris, kli, mjöl, kross, pelletter, 
stärkelse  

 
Kina 

 
Effektiviserad uppföljning på grund av icke godkända genetiskt 
modifierade organismer  
Importhandingarna ska innehålla ett hälsointyg och ett 
analysintyg  
Prover tas av alla partier 

Ytterligare information:  E-post: rehutuonti@ruokavirasto.fi 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/handel-pa-den-inre-marknaden-och-import/forhandsanmalan-om-import/
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