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Kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita1 tai eläinperäistä di- tai 
trikalsiumfosfaattia2 eläinten ruokinnassa käyttävien maatilojen rekisteröinti ja 
hyväksyntä 
 
Komission asetus (EY) N:o 1234/2003 muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 999/2001 liitteitä I, II, IV ja XI ja asetusta (EY) N:o 1326/2001 tarttuvien spongiformisten 
enkefalopatioiden (ns. TSE-taudit) ja eläinten ruokkimisen osalta. Komission asetus (EY) N:o 
1292/2005 muuttaa edelleen komission asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitettä IV eläinten ruokinnan 
osalta. 
 
Rekisteröinti tai hyväksyntä koskee kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita ja 
eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia eläinten ruokinnassa käyttäviä tiloja. Rekisteröinnin tai 
hyväksynnän suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 
 
1Verituotteita ovat verestä johdetut tuotteet verijauhoa lukuun ottamatta. 
2Eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia ei käytetä Suomessa valmistetussa kivennäisrehussa, mutta 
ulkomaisten tuotteiden koostumus tulee tarkastaa. 
 
Rekisteröinnin piiriin kuuluvat kaikki maatilat, jotka käyttävät kalajauhopitoisia tiivisteitä siipikarjan 
tai sikojen ruokintaan tarkoitettujen tilaseosten valmistukseen. 
 
Hyväksynnän tarvitsevat seuraavat maatilat:  

1) sekatilat (märehtijöitä + sikoja/siipikarjaa), jotka käyttävät kalajauhoa, muista kuin 
märehtijöistä saatuja verituotteita, eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia tai niitä sisältäviä 
tiivisteitä,  

2) tilat, jotka käyttävät rehuja, joiden raakavalkuaispitoisuus on yli 50 %, eli käytännössä 
puhdasta kalajauhoa kotiseosten valmistukseen käyttävät tilat ja  

3) tilat, jotka valmistavat kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita, 
eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia sisältäviä rehuseoksia myyntiin.  

 
Rekisteröintiä/hyväksyntää varten tarvittavat tiedot kerätään tätä tarkoitusta varten laaditulla 
lomakkeella I (http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/lomakkeet/), joka 
palautetaan Eviraan (osoite lomakkeessa).  
 
 
Tilan toimenpiteet lomakkeen palauttamisen jälkeen 

 
Rekisteröinnin piiriin kuuluvalta tilalta ei edellytetä muita toimenpiteitä kuin kysymyksiin 
vastaaminen ja lomakkeen palauttaminen.  Evira rekisteröi tilat saamiensa ilmoitusten perusteella. 
Rekisteröityjä tiloja valvontaan pistokoeluonteisesti, ja sen suorittavat TE-keskusten tarkastajat. 
 
Hyväksynnän piiriin kuuluvalla tilalla tehdään ilmoituksen perusteella tarkastuskäynti, jonka 
suorittaa paikallisen TE-keskuksen tarkastaja. Jos tila on aiemmin rekisteröity kalajauhon 
käyttäjäksi tai valvontakäynti muutoin on suoritettu, saavat tilat TSE-asetuksen mukaisen 
hyväksynnän ilman uutta tarkastuskäyntiä. Evira ilmoittaa hyväksynnästä tiloille kirjallisesti.  

http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/lomakkeet/
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Mikäli tila aloittaa kalajauhon, muista kuin märehtijöistä saatujen verituotteiden tai eläinperäisen di- 
tai trikalsiumfosfaatin käyttö sellaisenaan tai tiivisteessä tai eläinvalkuaisen käytössä tulee 
muutoksia, pitää niistä ilmoittaa välittömästi Eviraan kirjallisesti. 
 
Huomioitavaa on, että vuoden 2008 lopulla voimaan tullut komission asetus (EY) N:o 956/2008 
muutti TSE-asetuksen(EY) N:o 999/2001 liitettä 4. Tällä muutoksella lievennettiin märehtijöitä 
koskevaa kalajauhon käyttökieltoa siten, että luvalliseksi tuli kalajauhon käyttäminen teollisissa 
juottorehussa märehtijöihin kuuluvien vieroittamattomien elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa. 
Lisää tietoa asiasta löytyy Eviran sivuilta 
(http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/ajankohtaista/ ). 
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