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TILLSYN ÖVER FODER 
 
Produktion, tillverkning, utsläppande på marknaden, import, säljning och användning av foder 
regleras av foderlagen. Med foder avses produkter som är avsedda för utfodring av produkt-
ionsdjur, sällskapsdjur eller vilda djur, exempelvis foderämnen, foderblandningar, fodertillsatser 
eller förblandningar. Också bifraktioner som uppkommer i samband med livsmedelsprodukt-
ionen och som används som djurföda är foder.  

Foderföretagare utgörs i regel av alla delaktiga i foderkedjan, från primärproduktionen till de 
olika mellanhänderna inom handeln. Den största delen av gårdar är foderföretagare. 

Tillsyn 

För verkställigheten av foderlagen svarar Livsmedelsverket som vid tillsynen anlitar Närings-, 
trafik- och miljöcentralernas (ELY) inspektörer samt Livsmedelsverkets auktoriserade inspektö-
rer. Vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket utövar regionförvaltningsverken tillsyn över foder-
läkemedel och Tullen tillsyn över importen, exporten och transiteringen av foder. Gränsveterinä-
rerna sörjer för tillsynen enligt denna lag vid den veterinära gränskontrollen. 

Central lagstiftning 
 foderlag 86/2008  

 förordning om foderhygien (EG) nr 183/2005  

 lag om biprodukter 517/2015  
 
Kontroller  
Inspektören har rätt att få tillträde till platser där foder eller råvaror till sådana samt handlingar 
som gäller dem hanteras, används eller förvaras, inspektera transportmedel och verksamhetsut-
övarens bokföring och har dessutom rätt att få de uppgifter och handlingar som behövs för in-
spektioner eller tillsyn. Inspektören har också rätt att avgiftsfritt ta nödvändiga prov av råvaror till 
foder och av foder.  
 
Tillsyn över marknad och primärproduktion av foder är avgiftsfri för foderföretagare och föremål. 
Annars kostnaderna för tillsynen bestäms på basis av jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning on Livsmedelsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer. En aktuell prislista finns 
på Livsmedelsverkets webbplats. 
 
Ytterligare upplysningar om tillsynen över foder finns på Livsmedelsverkets webbplats 
www.ruokavirasto.fi 
 
adress: Livsmedelsverket, Fodersektionen, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors  
e-post: rehukyselyt@ruokavirasto.fi
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