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ANMÄLAN FÖR REGISTRERING 
AV FÖRETAG SOM HANDLAR MED FODERMEDEL 

Foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 
 

□ Ny anmälan, verksamheten börjar uppskattningsvis: 
□ Anmälan om förändringar, förändringen träder i kraft: 
□ Nedläggning av verksamhet, fr.o.m.:  
 

1. GRUNDUPPGIFTER 

Företagets namn 
 

Avdelning/Anläggning 

FO-nummer Kontaktperson 
 

Telefonnummer 

Postadress 
 

Postnummer och ort 

Besöksadress 
 

Postnummer och ort 

E-postadress 
 

 
2. REGISTRERING ENLIGT FODERHYGIENFÖRORDNINGEN 

Verksamheter och typer av produkter 

X Kod Verksamhet X Kod Verksamhet 

 A Tillverkare av tillsatser  P Tillverkare av förblandningar 

 B Tillverkare av foderämnen  L Tillverkare av foder för speciella näringsbehov 

 C Tillverkare av foderblandningar  D Mobil blandare 

 H1 Detaljhandel  H2 Partihandel 

 H3 Importör från den inre marknaden  H4 Annan utsläppare på marknaden 

 M 
Importör eller representant för 
tredjeland  N Exportör 

 V4 Lagringsföretag, bulkfoder  V5 Lagringsföretag, förpackat foder 

 W4 Transportföretag, bulkfoder  W5 Transportföretag, förpackat foder 

 K Reningsanläggning    

X Kod Produkttyp 

 E Foder för sällskapsdjur (också foder för vilda fåglar) 

 G2 Biprodukter och därav framställda produkter; kategori 2; klassificering enligt biproduktförordningen 1069/2009 

 G3 Biprodukter och därav framställda produkter; kategori 3; klassificering enligt biproduktförordningen 1069/2009 

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

 Q Foder för livsmedelsproducerande djur 

 S Pälsdjursfoder 

 Z Läkemedelsfoder 

 
3. YTTERLIGARE INFORMATION OM ANLÄGGNINGAR SOM SKA GODKÄNNAS ENLIGT FÖRORDNING 

(eu) 225/2012 

X Typ av anläggning Biproduktkategori 

 Bearbetningsanläggning för vegetabilisk råolja 

  Oleokemisk tillverkare av fettsyror 

 Tillverkare av biodiesel  inga biprodukter          kategori 2               kategori 3             

 Blandare av fett  inga biprodukter          kategori 2               kategori 3   

 
 

 



4. YTTERLIGARE UPPGIFTER OM FODER OCH VERKSAMHETER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importörer från inre marknaden/importörer från tredje länder/exportörer 

Uppskattning av fodermängder som importeras från inre marknaden per år: 

Uppskattning av fodermängder som importeras från tredje länder per år: 

Uppskattning av fodermängder som exporteras utanför EU per år: 

 
Transportföretag 

Antal av de transportmedel som transporterar bulkfoder: 

 
Antal av de transportmedel som transporterar förpackat foder: 

 
Tillverkare 

Tillsatser som tillverkas, vilka: 
 

Foderämnen som tillverkas, vilka: 
 

Antal av de foderblandningar som tillverkas: 
 

Uppskattning av de mängder foder som tillverkas per år, kg: 
 

Tillverkning av foder endast för eget bruk?                Ja                    Nej 

Tillverkar företaget också livsmedel?                         Ja                    Nej 

Tillverkningen av foder är endast förpackande?        Ja                    Nej 

 

 
 
 
 
Jag intygar att uppgifterna ovan är riktiga 

Datum och ort Underskrift och namnförtydligande (företagets chef eller av denne 
befullmäktigad person) 

  
 
 

 

 
 
 
Återsändande av blanketten Ålands landskapsregering 

Jordbruksbyrån 
PB 1060 
22111 Mariehamn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE 
 
Allmänt 
Myndighetens skyldighet att föra register över foderföretagare bygger på Europaparlamentets och rådets förordning 183/2005 om 
foderhygien. Enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen 2010:83 och landskapsförordning om tillämpning på 
Åland av vissa riksförfattningar om foder 2013:38 ska landskapsregeringen föra register över foderföretagarna.  
 
Foderföretagarna får inte utöva sin verksamhet utan registrering. Registreringsskyldigheten gäller inte aktörer som enbart bedriver 
detaljhandel med foder för sällskapsdjur.  
 
En del av foderföretagarna ska utöver registrering också godkännas i enlighet med foderhygienförordningen. Skyldigheten att vara 
godkänd gäller framställning av vissa fodertillsatser, användning av fodertillsatser vid tillverkning av förblandningar, foderblandningar eller 
foder för speciella näringsbehov samt utsläppande på marknaden av dessa foder eller anläggningar som släpper ut produkter framställda 
av vegetabiliska oljor och blandade fetter på marknaden för användning i foder i enlighet med förordning (EU) 225/2012. Om man vid 
framställning av djurfoder för särskilda näringsbehov använder A- eller D-vitamin, koppar, selen eller andra zootekniska tillsatser som 
avses i bilaga I del 4d till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser, som motsvarar mer än 100 
gånger den relevanta fastställda högsta tillåtna halten av tillsatsen i fråga för helfoder ska den anläggning där framställningen sker vara en 
godkänd anläggning. För reningsanläggningar krävs godkännande enligt Europaparlamentets och rådets förordning 767/2009. 
 
 
Anmälningar om förändringar 
Om de uppgifter som en registrerad fodersektorns aktör tidigare har anmält har förändrats, kan de uppgifter som gäller efter ändringen 
anges på samma blankett. Om ändringen gäller exempelvis endast grunduppgifterna i punkt 1, kan man utöver företagets namn ange 
endast de uppgifter som har ändrats, t.ex. kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Under ytterligare uppgifter i punkt 4 är det 
skäl att notera att inga andra ändringar har skett. Om det har skett ändringar avseende verksamheter eller typer av produkter antecknas 
för tydlighetens skull i punkt 2 alla de verksamheter och typer av produkter som gäller efter ändringen. Om det har skett ändringar som 
gäller punkt 3, ska de uppgifter som gäller efter ändringen meddelas i sin helhet. 
 
Under ytterligare uppgifter på blanketten går det även att meddela tidpunkten för ändringen i förväg. Under ytterligare uppgifter kan man 
exempelvis ge en uppskattning av de årliga tillverknings- eller produktionsvolymerna för eventuella nya typer av produkter. Det går också 
att meddela längre avbrott i produktionen under ytterligare uppgifter i ändringsanmälan. 
 
 
1. Grunduppgifter 
Alla aktörer fyller i punkt 1. Om företaget har anläggningar eller verksamhetsställen på olika adresser lämnas specificerande information i 
fältet Avdelning/Anläggning. Om företaget har separat postadress och besöksadress ska bägge uppges. 
 
 
2. Registrering enligt foderhygienförordningen 

Verksamheter och typer av produkter 
Den här punkten fylls i av alla foderföretagare. Sätt ett kryss invid alla verksamheter som beskriver anläggningen och invid alla typer av 
produkter som anläggningen tillverkar, förmedlar, distribuerar, importerar, exporterar, lagrar eller transporterar. Foderföretagaren förfogar 
vanligen över lokaliteter för lagring av råvaror och färdigt foder. I ett sådant fall behöver aktören inte registrera sig som lagringsföretag. 
Också förpackande av foder beaktas som foderframställning. Foder avsett för särskilda näringsbehov fyller ett särskilt näringssyfte och 
om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov har föreskrivits i kommissionens 
direktiv 2008/38/EG. Men reningsanläggning avser man en anläggning, som rengör sådant foder där den högsta tillåtna nivån av skadliga 
ämnen har överskridits i jämförelse med bilaga I i direktiv 2002/32/EG.  
 
Typen av produkt välj i överensstämmelse med vilket djur fodret i fråga är avsett för eller vilket djur som sannolikt kommer att utfodras 
med fodret. Med typen av produkt kan man också ge annan ytterligare information om fodret. Om aktören exempelvis förpackar havre i 
säckar som foder för hästar ska punkt Q, d.v.s. foder för livsmedelsproducerande djur, kryssas för. Biproduktkategorin framgår t.ex. av 
handelsdokumenten och eventuella förpackningspåskrifter. Livsmedelsproducerande djur får endast utfodras med biprodukter i kategori 3 
(t.ex. vassle, fiskmjöl). Läkemedelsfoder får tillverkas och släppas ut på marknaden endast av separat godkända aktörer och produkttyp Z 
är avsett endast för godkända tillverkare av läkemedelsfoder och marknadsförare. 
 
 
3. Ytterligare information om anläggningar enligt biproduktförordningen och om anläggningar som ska godkännas enligt 

förordning (EU) nr 225/2012 
Denna punkt fylls i endast av de bearbetningsanläggningar för vegetabilisk råolja, oleokemiska tillverkare av fettsyror, tillverkare av 
biodiesel och anläggningar som blandar fetter och som ska godkännas enligt förordning 225/2012/EU. Anläggningarna sätter ett kryss 
invid den aktuella typen av anläggning och vid behov invid biproduktkategorin. Förordning 225/2012/EU kräver att endast sådana 
anläggningar som släpper ut foder på marknaden är godkända. 
 
 
4. Ytterligare uppgifter 
I tilläggsuppgifterna ska ges mera detaljerade uppgifter om fodren, t.ex. vilka djurslag som de är avsedda för samt en uppskattning av de 
årliga produktionsmängderna och/eller mängderna som importeras. Om det är fråga om framställning av fodertillsatser eller foderråvara, 
ska ni ange i tilläggsuppgifterna vilken foderråvara eller fodertillsats som gäller.  
 
 
Definitioner 
Fodertillsats avser ämnen, mikroorganismer eller preparat, utom foderråvaror och förblandningar, som avsiktligt tillsätts foder eller vatten 
för att särskilt fylla en eller flera av de funktioner som fastställs i artikel 5 i tillsatsförordningen (EG) nr 1831/2003 (en eller flera funktioner: 
inverka positivt på animalieprodukternas egenskaper, positivt påverka färgen på akvariefiskar och burfåglar, tillgodose djurens 
näringsbehov, eller inverka positivt på animalieproduktionens miljöpåverkan, inverka positivt på djurens produktion, prestanda eller 
välbefinnande, särskilt genom att påverka mag- och tarmfloran eller fodrets smältbarhet eller ha en koccidiostatisk eller histomonostatisk 
inverkan). 
En förteckning över godkända fodertillsatser har publicerats: 
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/docs/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf 
 
Förblandningar avser blandningar av fodertillsatser eller blandningar av en eller flera fodertillsatser med foderråvaror eller vatten som 
används som bärare och som inte är direkt avsedda för utfodring. 
 
Foderråvara eller foderämne avser produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, vars syfte är att uppfylla djurs näringsbehov, i 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/docs/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf


naturligt tillstånd, färska eller konserverade liksom produkter som härletts därur genom industriellbearbetning och organiska eller 
oorganiska ämnen, med eller utan fodertillsatser, som är avsedda för utfodring av djur, antingen direkt som sådana, eller efter bearbetning 
eller för att framställa foderblandningar eller som bärare i förblandningar. 
Kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 omfattar en förteckning över foderråvaror. 
 
Foderblandning avser blandning av minst två foderråvaror, med eller utan fodertillsatser, avsedd att användas som helfoder eller 
kompletteringsfoder för djur. 
 
Foder avsett för särskilda näringsbehov avser foder som fyller ett särskilt näringssyfte antingen på grund av sin sammansättning eller den 
tillverkningsmetod som använts, och som gör att fodret klart skiljer sig från vanligt foder. 
 
Foderläkemedel avser blandningar av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel eller foder, som på grund av sina botande eller 
förebyggande egenskaper eller övriga medicinska egenskaper är avsedda att ges till djur utan vidare bearbetning. 
 
Mobilblandare avser en foderföretagare som tillverkar foderblandningar med flyttbar kvarn- och blandarutrustning på gårdsbruksenheten. 
 
Importör från den inre marknaden avser ett företag som importerar fodertillsatser, förblandningar, foderråvaror eller foderblandningar till 
Finland direkt från ett annat EU-medlemsland. 
 
Importör eller företrädare för tredjeland avser ett företag som importerar foder till Finland direkt från länder utanför EU. 
 
Exportör avser ett företag som exporterar foder från Finland till ett land utanför EU. 
 
Reningsanläggning avser en anläggning som rengör sådant foder där den högsta tillåtna nivån av skadliga ämnen har överskridits. 
 
Sällskapsdjur avser icke livsmedelsproducerande djur som är av en art som utfodras, föds upp eller hålls, men normalt inte används som 
livsmedel inom gemenskapen. 
 
Livsmedelsproducerande djur avser djur som utfodras, föds upp eller hålls för att användas som livsmedel, även djur som inte används 
som livsmedel men hör till en ras som normalt används som livsmedel inom gemenskapen. Hästar är livsmedelsproducerande djur. 
 
Lagringsföretag avser en aktör som tillhandahåller lagringstjänster och lagrar foder, även ett separat lager eller en separat 
lagringsanläggning. 
 
Transportföretag avser ett företag som tillhandahåller transporttjänster. 
 
Foderblandningscentral avser sådan aktör som med stöd av artikel 18 i biproduktförordningen för försäljning, förmedling eller distribuering 
producerar foder för pälsdjur, hundar i hundgård eller för sådana fluglarver som ska användas som fiskagn. 
 
Fodercentral på gården avser sådan aktör som producerar eller bearbetar foder som ska användas endast inom samma 
djurhållningsplats. 
 
Uppsamlingscentral avser en anläggning som vid försäljning, förmedling eller distribuering bearbetar vissa biprodukter som är avsedda att 
användas som foderråvara eller foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar, djurparksdjur eller sådana fluglarver som ska användas som 
fiskagn. 
 
Bearbetningsanläggning avser en anläggning som bearbetar biprodukter med någon standardbearbetningsmetod enligt 
biproduktförordningen. 
 
Anläggning för framställning av sällskapsdjursfoder avser en anläggning som använder biprodukter vid framställning av foder för 
sällskapsdjur. 
 
 


