
         
  Landskapsregeringens anteckningar 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANMÄLAN FÖR REGISTRERING 
AV FÖRETAG SOM HANDLAR MED FODERMEDEL 

   
Företagets namn 
 
 
Kontaktperson 
 
 

Telefonnummer 

Postadress 
 
 

Postnummer och ort 

E-postadress 
 
 
 
TYP AV VERKSAMHETER 
 

Kryssa för alla de verksamheter som beskriver anläggningen 

X Tecken Verksamhet 

 A Tillverkare av tillsatser, bioproteiner* eller förblandningar 

 B Tillverkare av foderämnen 

 C Tillverkare av foderblandningar 

 D Fraktblandare 

 F Gårdsbruksenhet 

 H 
Förmedlare , distributör , detaljhandel , partihandel , importör från den inre 
marknaden  

 K Inhemsk tillverkare 

 M Importör eller representant för tredjeland** 

 V4 Upplagringsföretag, foder i lösvikt 

 V5 Upplagringsföretag, förpackat foder 

 W4 Transportföretag, foder i lösvikt 

 W5 Transportföretag, förpackat foder 

* 

Kat E, Produkter som avses i direktiv 82/471/EEG (ÅFS 6/2006) 
    a)  Proteiner som framställts av mikroorganismer tillhörande grupperna bakterier, jästsvampar, 
         alger, lägre svampar, med undantag av jäst som odlas på substrat av animaliskt eller vegeta- 
         biliskt ursprung med avdödande celler (t.ex. bryggerijäst). 
    b)  Biprodukter från framställning av ammoniumsalter och aminosyror genom jäsning.   

** 
Ett foderföretag som importerar tillsatser som används för foderframställning, förblandningar 
innehållande tillsatser eller foderblandningar innehållande tillsatser eller bioproteiner från länder utanför 
EU till Åland. 

 



TYPER AV PRODUKTER 
 
Kryssa för de typer av produkter som anläggningen tillverkar, förmedlar, distribuerar, säljer, importerar, 
upplagrar eller transporterar. 

X Tecken Typ av produkt 

 E Foder för sällskapsdjur (också foder för vilda fåglar) 

 G1 
Biprodukter; kategori 1; TSE- och/eller okänd risk, klassificering enligt biprodukt-
förordningen 1774/2002 

 G2 Biprodukter; kategori 2; högrisk, klassificering enligt biproduktförordningen 1774/2002 

 G3 Biprodukter; kategori 3; lågrisk, klassificering enligt biproduktförordningen 1774/2002 

 J 
Fiskmjöl och foder innehållande fiskmjöl (också animaliskt dikalcium- och trikalcium-
fosfat, blodprodukter, blodmjöl) 

 Q Foder för livsmedelsproducerande djur 

 S Pälsdjursfoder 

 Z Läkemedelsfoder 
 
 
YTTERLIGARE UPPGIFTER 

 
Tillverkar företaget också livsmedel? 
 
Ja                            Nej   

Har företagets egenkontrollprogram godkänts av 
kommunens livsmedelsmyndighet? 
Ja                            Nej  

Tillverkar eller säljer företaget också läkemedel? 
Ja                            Nej  
System för kvalitetskontroll: 
Följer företaget något system för kvalitetskontroll som godkänts av branschen, några gemenskapsriktlinjer, 
nationella riktlinjer eller standarder som avses i foderhygienförordningen? Om svaret är ja, vilket/vilka? 
 
 
 
 
Har företagets system som nämns i första punkten certifierats/ackrediterats/erkänts av en tredje part? 
Ja                            Nej  
Om så är fallet, gärna uppgifter om vem? 
 
 
 
 

 
 
ÅTERSÄNDANDE AV BLANKETTEN  
 
Ålands landskapsregering 
Jordbruksbyrån 
PB 1060 
22111 MARIEHAMN 
 
 
Jag intygar att uppgifterna ovan är riktiga 
 
 
   
Datum Underskrift 
 (företagets chef eller av denne befullmäktigad person) 
 
 
 
   
Ort Namnförtydligande 


