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Säkerställ spårbarheten för fodertillsatser som använts i förblandningar 
 
Spårbarhet är av största vikt med tanke på fodersäkerheten. Foderföretagarna ansvarar för att spår-
barheten för foder fungerar enligt principen ett steg bakåt och ett framåt. 
 
När det gäller fodertillsatser i färdiga förblandningar som används vid foderframställning är det vik-
tigt att spårbarheten fungerar. Livsmedelsverket ber aktörerna säkerställa att också de fodertillsatser 
som använts i förblandningar går att spåra, dvs. att godkännandet finns och ursprunget är känt i fråga 
om antingen tillsatsen eller förblandningen.  Fäst uppmärksamhet i synnerhet på säkerställandet av 
spårbarheten för tillsatser som producerats genom fermentering, till exempel vitaminer och enzy-
mer. Vid behov kan man be förblandningens leverantör om dessa uppgifter om tillsatserna som an-
vänts i en förblandning; namnet på tillverkaren av tillsatsen, dess identifikationsnummer och/eller 
funktionella grupp om uppgifterna inte annars går att få. Fodersektionen kommer att övervaka ären-
det genom inspektionsbesök. Uppgifterna om en enskild tillsats kan kontrolleras i det register över 
tillsatser som förs av kommissionen. 
 
Godkännande av tillsatser 
 
Godkända fodertillsatser ingår i det register över tillsatser som förs av kommissionen och som uppda-
teras kontinuerligt; https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/fo-
der_och_aktorer_inom_fodersektorn/fodertillsatser/register-over-fodertillsatser/  
 
Endast godkända fodertillsatser får släppas ut på marknaden och användas i djurfoder. I registret 
finns för varje tillsats en länk till godkännandeförordningen i vars bilagor (som finns i kolumnen ’Refe-
rence in OJ’) ges en närmare presentation av villkoren för godkännande, bl.a. en beskrivning av tillsat-
sen, kemisk formel, innehavaren av godkännandet, djurarter och djurkategorier vars foder får berikas 
med tillsatsen, bruksmängder och andra bestämmelser samt sista giltighetsdatum för godkännandet. 
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Skärmdump av kommissionens register över tillsatser i vars kolumn ’Reference in OJ’ man kan kon-
trollera villkoren för tillsatsen.

 
 
 
Ytterligare upplysningar 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fo-
dersektorn/fodertillsatser/  
rehukyselyt@ruokavirasto.fi 
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