
   

  

 

 

 

 

 

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att foderlagen ändras på grund av ändringar i EU lagstiftningen 
och nationella behov. Det föreslås att Livsmedelsverkets uppgifter ändras så att de motsvarar 
kraven i EU lagstiftningen. Livsmedelsverket ska få myndighetsuppgifter som anknyter till ex-
port. Dessutom ändras bestämmelserna om ändringssökande så att de motsvarar de ändringar 
som gjorts i förvaltningslagstiftningen. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. 

—————  
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MOTIVERING 

1  Bakgrund och beredning  

En ny förordning om offentlig kontroll, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen 
av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växt-
skydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) 
nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förord-
ningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG 
(förordningen om offentlig kontroll), nedan kontrollförordningen, utfärdades våren 2017 och 
den ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019. I och med att förord-
ningen träder i kraft behöver den nationella lagstiftningen ändras i överensstämmelse med för-
ordningen.  

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft den 1 januari 2020 och er-
sätter samtidigt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Av denna anledning behöver foderlagens 
bestämmelser om ändringssökande ändras så att de överensstämmer med den nya lagstiftningen.  

Som ett led i genomförandet av statsminister Juha Sipiläs regerings strukturpolitiska reformer 
vad gäller utvecklandet av ämbetsstrukturen inom centralförvaltningen överlämnade jord- och 
skogsbruksministeriet i februari 2018 en proposition (RP 8/2018) till riksdagen, vilken innehöll 
ett förslag till en lag genom vilken det inrättades en ny myndighet inom jord- och skogsbruks-
ministeriets förvaltningsområde. Till denna myndighet samlades Livsmedelssäkerhetsverkets 
och Landsbygdsverkets uppgifter samt en del av de uppgifter som skötts av Lantmäteriverkets 
central för ICT-tjänster. Lagen om Livsmedelsverket (371/2018) utfärdades den 18 maj 2018. 
Det nya Livsmedelsverket inledde sin verksamhet den 1 januari 2019.  

Den 17 maj 2019 fattades beslutet om tillsättande av projektet samt upprättades en plan för 
lagstiftningsprojektet. Det bestämdes att projektets mandattid skulle vara 17.5.2019–
31.12.2019. Målet med projektet var att bereda de ändringar i foderlagen som krävdes på grund 
av EU-lagstiftningen och nationella behov. 

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet.  

Propositionen sändes på remiss den 20 september 2019. Remissinstanserna var justitieministe-
riet, social- och hälsovårdsministeriet, Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken, närings-, 
trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), Polisstyrelsen, Ålands landskapsregering, Tul-
len, Tullaboratoriet, Livsmedelsindustriförbundet rf, Djurens hälsa ETT ry, Hankkija Oy, Maa- 
ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 
SLC rf och Institutet för hälsa och välfärd. Inom utsatt tid kom det in sex yttranden. 

2  Nuläge och bedömning av nuläget  

Foderlagen (86/2008) trädde i kraft den 1 mars 2008. Den gäller foder, foderföretagare och 
tillsyn inom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för foder, från 
primärproduktionen av fodret tills det släpps ut på marknaden och används. Syftet med lagen är 
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att säkerställa kvaliteten, säkerheten och spårbarheten hos foder samt sakkunnig information 
om foder för att trygga djurhälsan och kvaliteten på animaliska livsmedel. 

Lagen innehåller bestämmelser om bland annat allmänna krav på kvalitet, märkning och för-
packningar samt krav som gäller verksamhetsutövning inom foderbranschen, till exempel i an-
knytning till registrering och journaler. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsynsmyn-
digheter och deras uppgifter, laboratorier samt tvångsmedel och påföljder.   

Livsmedelsverket ansvarar för tillsynen och organiseringen av tillsynen och utarbetar årligen en 
kontrollplan. Vid tillsynen anlitar Livsmedelsverket närings-, trafik- och miljöcentralerna. För-
utom Livsmedelsverket övervakar även regionförvaltningsverken foderläkemedel och Tullen 
import och export. 

EU:s foderlagstiftning är i stor utsträckning harmoniserad. Den nationella lagstiftningen gäller 
i första hand företagarnas skyldigheter i anknytning till egenkontroll när det gäller salmonella-
bakterier.  

Foderlagen har ändrats ett flertal gånger under de elva år den har varit i kraft. I regel har änd-
ringarna berott på ändringar i EU:s foderlagstiftning, men man har samtidigt beaktat nationella 
ändringsbehov. 

3  EU-rättsaktens målsättning och huvudsakl iga innehåll  

Målet med denna proposition är att ändra foderlagen till den del det är fråga om nödvändig 
lagstiftning som kompletterar kontrollförordningen och som man inte har för avsikt att ta med i 
regeringens proposition om införselkontroll (totalreformen av lagen om veterinär gränskon-
troll, MMM 1453/01.01.2018). Ändringarna gäller även vissa administrativa tvångsmedel samt 
ändringssökande. Genom propositionen uppdateras också namn på myndigheter och andra ak-
törer. 

4  Nuläge och bedömning av nuläget  

4.1 De viktigaste förslagen 

Det föreslås att sådana ändringar som kontrollförordningen förutsätter görs i foderlagen till den 
del man inte har för avsikt att ta med dem i regeringens proposition om införselkontroll.  

I den gällande foderlagen finns det inga bestämmelser om skötseln av myndighetsuppgifter i 
anknytning till export av foder. Den mottagande statens myndigheter kräver ofta att exportlan-
dets myndigheter deltar i exempelvis utredningsarbetet i anknytning till exporten. I lagen före-
slås det bestämmelser om att Livsmedelsverket vid behov ska delta i utredningen av myndig-
hetskrav i anknytning till export samt upprättandet av exportutredningsrapporter och andra be-
hövliga handlingar. I praktiken sköter Livsmedelsverket redan nu denna uppgift, så det är inte 
fråga om någon ny uppgift. 

Den gällande lagen innehåller inga bestämmelser om maskinell underskrift. Det föreslås att det 
fogas en bestämmelse om sådan underskrift till lagen. Dessutom förslås det en bestämmelse om 
polisens och Tullens skyldighet att ge tillsynsmyndigheten handräckning för utförande av till-
synsuppdrag.  
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Foderlagens bestämmelser om ändringssökande ändras så att de motsvarar bestämmelserna i 
den nya förvaltningslagen. Det föreslås att hänvisningarna till Livsmedelssäkerhetsverket änd-
ras till Livsmedelsverket, hänvisningen till Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelse-
konomi ändras till Naturresursinstitutet och hänvisningarna till Europeiska gemenskapen ändras 
till Europeiska unionen.  

Samtidigt som lagen ändras görs det även behövliga ändringar i författningar på lägre nivå som 
utfärdats med stöd av foderlagen: jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande 
av verksamhet inom foderbranschen (548/2012) och jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om genomförande av offentlig kontroll av foder (11/09), av vilka den senare upphävs ge-
nom denna lag. 

4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 

Konsekvenser för myndigheterna 

Det föreslås bestämmelser om en ny uppgift för Livsmedelsverket som innebär att verket i sam-
band med export av foder till en stat som inte är medlem i EU ska delta i utredningen av de 
importkrav och eventuella krav i fråga om transitering som den mottagande statens myndigheter 
har ställt. Livsmedelsverket ska dessutom delta i upprättandet av exportutredningsrapporter och 
andra behövliga handlingar. Uppgiften är diskretionär, det vill säga Livsmedelsverket deltar i 
utredningsarbetet vid behov, om dessa krav inte kan klarläggas på något annat sätt. Livsmedels-
verket utövar också tillsyn i anknytning till export, om tillsynen gäller importkrav som den mot-
tagande statens myndigheter ställt. I praktiken sköter Livsmedelsverket redan denna uppgift, 
även om det inte tidigare har funnits uttryckliga bestämmelser om det i foderlagen.  

Konsekvenser för miljön 

Målet med foderlagstiftningen är att säkerställa att fodret är säkert för djuren och att kvaliteten 
på animaliska livsmedel är god. Ur ett internationellt perspektiv är fodersäkerheten hög i Fin-
land och mängden skadliga ämnen i foder är i Finland nästan undantagslöst på en nivå som inte 
orsakar hälsoproblem. I propositionen föreslås det inga ändringar i foderlagstiftningen som 
skulle ha några konsekvenser för miljön. 

Samhälleliga konsekvenser 

Genom att utveckla foderlagstiftningen säkerställer man att fodret är säkert. En tydlig lagstift-
ning ökar tillförlitligheten i verksamheten för foderföretagarna och förebygger osund konkur-
rens. Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 178/2002 befäster principen att det i 
första hand är företagaren som ansvarar för livsmedels- och fodersäkerheten. Det är myndighet-
ernas skyldighet att med egna åtgärder säkerställa att foderföretagarna fullgör sina skyldigheter. 

5  Remissvar  

Alla remissinstanser ansåg att de föreslagna ändringarna var nödvändiga och i synnerhet det att 
myndighetsuppgifterna i anknytning till export hade tagits med ansågs vara bra. Djurens hälsa 
ETT rf framförde dessutom att staten bör se till att Livsmedelsverket har de resurser som behövs 
för att sköta de uppgifter som gäller export. Livsmedelsverket föreslog vissa preciseringar, som 
i sak ansluter sig till totalreformen av foderlagen. Övriga ändringar som föreslogs av Livsme-
delsverket har beaktats i möjligaste mån. Polisstyrelsen betonade att det när det gäller handräck-
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ning är fråga om polisens avgiftsbelagda prestationer. Social- och hälsovårdsministeriet fram-
förde vissa iakttagelser i anknytning till genteknik, som ska bedömas vid totalreformen av fo-
derlagen. 

6  Specialmotiver ing  

Den 18 maj 2018 utfärdades lagen om Livsmedelsverket (371/2018) och det nya Livsmedels-
verket inledde sin verksamhet den 1 januari 2019. Till denna myndighet samlades Livsmedels-
säkerhetsverkets och Landsbygdsverkets uppgifter samt en del av de uppgifter som skötts av 
Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster och därför föreslås det i propositionen att Livsme-
delssäkerhetsverkets namn ändras till Livsmedelsverket. Denna namnändring föreslås i 10 a, 10 
b, 16, 18, 20, 28 a, 38, 42 och 44 b § i foderlagen. Det föreslås inga andra ändringar i de nämnda 
paragraferna, vilket betyder att de i övrigt motsvarar den gällande lagstiftningen. På motsva-
rande sätt ändras Europeiska gemenskapen till Europeiska unionen i 29 och 48 §. 

3 §. Europeiska unionens foderlagstiftning. Det föreslås att paragrafens 2 punkt ändras så att 
den överensstämmer med gällande EU-lagstiftning. Kontrollförordningen trädde i kraft den 27 
april 2017 och ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019. Förord-
ningen upphäver Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kon-
troll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. I övrigt motsvarar paragrafen den gällande lag-
stiftningen.  

4 §. Förhållande till annan lagstiftning. Paragrafens hänvisningar till annan lagstiftning uppda-
teras så att de motsvarar nuläget. Bestämmelser om import av foder från stater utanför Europe-
iska unionen och om kontrollen av denna import kommer förutom i foderlagen även att finnas 
i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (    /    ) (lagen om införselkontroll). Lagen 
ska tillämpas på kontroll som utförs för att verifiera efterlevnaden av kraven i artikel 1.2 a–f 
och j i kontrollförordningen vid införsel av vissa djur och varor till Europeiska unionen. När det 
gäller salmonellabakterier finns bestämmelserna om införselkontroll av foder emellertid även i 
fortsättningen enbart i foderlagen.  

5 §. Definitioner. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi gick den 1 januari 
2015 tillsammans med Skogsforskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt 
Jord- och skogsbruksministeriets informationscentrals statistikproduktion ihop till Naturresurs-
institutet. I paragrafens 19 föreslås det att namnet Forskningscentralen för jordbruk och livsme-
delsekonomi ändras till Naturresursinstitutet.  

17 §. Ordnande av verksamhet. I paragrafens 1 mom. föreslås det att Europeiska gemenskapen 
ändras till Europeiska unionen. 

Det föreslås ett nytt 4 mom. om export till tredjeländer. Enligt momentet är det foderföretaga-
rens ansvar att utreda och uppfylla de importkrav och eventuella krav i fråga om transitering 
som den mottagande statens myndigheter har ställt. Det gällande 4 mom. blir 5 mom.  

21 §. Foderföretagarens skyldighet att lämna uppgifter. På grund av en ändring 
(MMM037:00/2018) i lagen om djursjukdomar (441/2013) föreslås det att hänvisningen i 1 
mom. ändras så att den blir en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med 
avseende på djurhälsa (djurhälsolag). 
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22 §. Jord- och skogsbruksministeriet. Det föreslås att strukturen på lagens 4 kap. ändras så att 
jord- och skogsbruksministeriets och tillsynsmyndigheternas uppgifter framgår på ett tydligare 
och mera detaljerat sätt. Myndigheterna delas in i egna paragrafer.  

I stället för att tala om allmän tillsyn över verkställigheten av Europeiska unionens foderlag-
stiftning och foderlagen föreslås det att man talar om uppföljning, som bättre beskriver ministe-
riets ansvarsområde.  

Skyldigheten att utse referenslaboratorier flyttas över från 26 § till det föreslagna 2 mom. och 
momentets hänvisning till kontrollförordningen uppdateras så att den motsvarar den gällande 
bestämmelsen. 

23 §. Livsmedelsverket. Livsmedelssäkerhetsverket ändras till Livsmedelsverket.  

I punkterna 3—5, 8—9 och 11—15 nämns de uppgifter som Livsmedelsverket har och som det 
för närvarande föreskrivs om i den förordning av jord- och skogsbruksministeriet om genomfö-
rande av offentlig kontroll av foder (11/09) som upphävs genom denna lag och i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kon-
trollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd, som har upphävts av kontrollförordningen.   

Enligt 1 punkten ska Livsmedelsverket i överensstämmelse med den gällande lagstiftningen 
svara för planeringen, styrningen och utvecklingen av foderkontrollen på nationell nivå. 

Enligt 2 punkten ska Livsmedelsverket i överensstämmelse med den gällande lagstiftningen 
svara för den riksomfattande tillsynen över verkställigheten och efterlevnaden av foderlagstift-
ningen.  

Enligt 3 punkten ska Livsmedelsverket sköta den riksomfattande informationen och svara för 
publiceringen av resultaten av foderkontrollen. På så sätt kommer verket även i fortsättningen 
att, specificerat enligt foderföretagare, publicera viktiga resultat med tanke på foderkontrollen 
på sin webbplats. Resultaten publiceras som sådana. Resultaten har med stöd av den gällande 
lagstiftningen publicerats halvårsvis, men i fortsättningen räcker det med att de publiceras årli-
gen. Bestämmelser om publiceringen av resultat finns för närvarande i jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förordning. 

Enligt 4 punkten ska Livsmedelsverket som ett led i den fleråriga nationella kontrollplanen ut-
arbeta en sådan riksomfattande kontrollplan för foder som avses i kontrollförordningen samt en 
årlig kontrollplan för organiseringen av foderkontrollen. Närmare bestämmelser om utarbetan-
det av kontrollplaner finns i 33 §. Livsmedelsverket ska också årligen utarbeta rapporter om hur 
kontrollen har genomförts. Bestämmelser om utarbetandet av kontrollplaner och kontrollrap-
porter finns för närvarande i jord- och skogsbruksministeriets förordning. 

Enligt 5 punkten ska Livsmedelsverket utse officiella laboratorier och laboratorier som under-
söker sådana egenkontrollprov som lagstiftningen förutsätter om salmonella och som ligger på 
andra EU medlemsstat och godkänna laboratorier för egenkontroll som ligger i Finland. Enligt 
den gällande lagen ska Livsmedelsverket godkänna även officiella laboratorier, men det vore 
ändamålsenligt att få helheten att överensstämma med kontrollförordningen och att använda 
termen ”utse” i anknytning till officiella laboratorier. I praktiken kommer förfarandet att vara 
detsamma som enligt de gällande bestämmelserna.  
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Enligt 6 punkten ska Livsmedelsverket på begäran utfärda intyg till foderföretagarna i anknyt-
ning till export till tredjeländer. Utfärdandet av exportintyg är etablerad verksamhet hos verket, 
även om det inte finns särskilda bestämmelser om det sedan tidigare. Närmare bestämmelser 
om denna helhet finns i 24 a §. 

Enligt 7 punkten ska Livsmedelsverket bevilja tillstånd för icke-godkända ämnen som i veten-
skapliga experiment används som fodertillsats vid utfodringen av produktionsdjur. Närmare be-
stämmelser om detta finns i 10 a §. 

Enligt 8 punkten ska Livsmedelsverket i fråga om foder fungera som en sådan nationell kontakt 
i systemet för snabb varning (RASFF) som avses i den allmänna livsmedelsförordningen.   

Enligt 9 punkten ska Livsmedelsverket utvärdera de nationella riktlinjer för god praxis som 
avses i foderhygienförordningen. Riktlinjerna gäller till exempel god praxis i fråga om hygien 
och påskrifter som ska finnas på foderförpackningar. Bestämmelser om sådan utvärdering finns 
för närvarande i jord- och skogsbruksministeriets förordning. Det föreslås att kravet på att rikt-
linjerna och utvärderingen av dem ska levereras till jord- och skogsbruksministeriet slopas. 

Enligt 10 punkten ska Livsmedelsverket föra en sådan förteckning över anläggningar i tredje-
länder som avses i artikel 24 i foderhygienförordningen. 

Enligt 11 punkten ska Livsmedelsverket ansvara för utbildningen av personer som utför offent-
lig kontroll, såsom auktoriserade inspektörer.  

Enligt 12 punkten ska Livsmedelsverket ansvara för sådan samordning och sådana kontakter 
med kommissionen och de övriga medlemsstaterna som det föreskrivs om i kontrollförord-
ningen. Enligt artikel 4.2 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna, om de tilldelar ansvaret 
för att organisera eller utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till mer än en 
behörig myndighet, utse en ansvarig myndighet.   

Enligt 13 punkten ska Livsmedelsverket utse fysiska personer till vilka vissa uppgifter som in-
går i den offentliga kontrollen har delegerats med stöd av artikel 28 i kontrollförordningen. I 
praktiken gäller detta auktoriserade inspektörer. Närmare bestämmelser om denna uppgift finns 
i 24 §.  

Enligt 14 punkten ska Livsmedelsverket vara ett sådant förbindelseorgan mellan medlemssta-
ternas behöriga myndigheter som avses i kontrollförordningen. Enligt artikel 103 i kontrollför-
ordningen ska varje medlemsstat utse ett eller flera förbindelseorgan som ska fungera som kon-
takter och ha ansvaret för att underlätta utväxling av meddelanden mellan behöriga myndigheter 
i enlighet med artiklarna 104—107 i kontrollförordningen.  

Enligt 15 punkten ska Livsmedelsverket när det gäller foder ansvara för upprättandet av en så-
dan beredskapsplan som avses i artikel 115 i kontrollförordningen. I dessa beredskapsplaner ska 
det anges åtgärder som utan dröjsmål ska vidtas om foder visar sig utgöra en allvarlig risk för 
människors eller djurs hälsa, antingen direkt eller via miljön. Dessa beredskapsplaner motsvarar 
de nuvarande beredskapsplanerna och bestämmelser om upprättandet av dem finns för närva-
rande i jord- och skogsbruksministeriets förordning. Livsmedelsverket ska lämna in beredskaps-
planerna och ändringar i dem till jord- och skogsbruksministeriet. 

Dessutom ska Livsmedelsverket ansvara för de uppgifter som föreskrivs för den behöriga myn-
digheten i Europeiska unionens foderlagstiftning till den del uppgifterna enligt denna lag inte 
ska höra till någon annan myndighet. 

RP 70/2019 rd



   

  

 

 9  

 

 

 

23 a §. Närings-, trafik- och miljöcentralerna. Bestämmelsen motsvarar den andra meningen i 
23 § 1 mom. i den gällande lagen, men överförs till en egen paragraf. Närings-, trafik- och 
miljöcentralernas uppgifter att biträda Livsmedelsverket inom primärproduktions- och mark-
nadskontrollen förändras inte.  

23 b §. Regionalförvaltningsmyndigheterna. Bestämmelsen motsvarar 23 § 2 mom. i den gäl-
lande lagen, men överförs till en egen paragraf. Regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter 
förändras inte. Livsmedelssäkerhetsverket ändras till Livsmedelsverket. 

23 c §. Tullen. Bestämmelsen motsvarar 23 § 3 mom. i den gällande lagen, men överförs till en 
egen paragraf.  

Tullens uppgifter förändras inte. När det gäller import av foder ska Tullens uppgifter enligt 
foderlagen kopplas till den nationella kontrollen av fodersalmonella, där Tullen bidrar till att 
säkerställa att foder som är särskilt riskbenäget med avseende på salmonella släpps fritt först 
efter det att partiet har konstaterats vara fritt från salmonellabakterier eller Livsmedelsverket 
har tagit ställning till att partiet förs in i landet. Bestämmelser om Tullens uppgifter i anknytning 
till sådan införselkontroll av foder som avses i kontrollförordningen finns i lagen om införsel-
kontroll. 

24 §. Auktoriserade inspektörer. Det föreslås inga ändringar i de auktoriserade inspektörernas 
uppgifter. Paragrafen utökas med en hänvisning till artikel 28 i kontrollförordningen och i en-
lighet med den kan behöriga myndigheter delegera uppgifter som anknyter till den offentliga 
kontrollen till en eller flera fysiska personer. Livsmedelsverket ska skriftligen kunna utse en 
utomstående fysisk person (auktoriserad inspektör) till att utföra särskilt angivna uppgifter som 
anknyter till den offentliga kontrollen, såsom provtagning. Det är även i fortsättningen Livsme-
delsverket som ska fatta administrativa beslut.   

24 a §. Export av foder. Det föreslås myndighetsuppgifter i anknytning till export av foder i 
lagen. Det finns inga särskilda bestämmelser om uppgifter som anknyter till export i den gäl-
lande lagen, men i praktiken är verksamheten etablerad hos Livsmedelsverket.  

I lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) nämndes internationellt samarbete bland Livs-
medelssäkerhetsverkets uppgifter och utifrån det deltog Livsmedelssäkerhetsverket inom ramen 
för de tillgängliga resurserna särskilt i projekt som gällde tillträde till och att stanna kvar på 
marknaden för livsmedel samt projekt genom vilka det på annat sätt har skapats förutsättningar 
för export. För att exportmarknaden ska öppnas krävs det i fråga om många länder att de statliga 
myndigheterna deltar intensivt i arbetet. Sedan år 2015 har man satsat på exportfrämjande åt-
gärder och man har beviljat Livsmedelssäkerhetsverket tilläggsfinansiering för viss tid för än-
damålet. Öppnandet av nya exportmarknader för livsmedel var en av åtgärderna inom spetspro-
jektet Bioekonomi och ren teknik i Sipiläs regeringsprogram. Åtgärden fokuserade på nya pro-
jekt för tillträde till marknaden, utveckling av systemen för exportkontroll och förbättring av 
exportkompetensen hos små och medelstora företag. Uppmärksamhet fästes särskilt vid de myn-
dighetsutredningar och myndighetskontroller som krävs i destinationslandet samt vid de till-
synsförfaranden som anknyter till exportprojekt. Enligt 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om Livs-
medelsverket (371/2018) ska Livsmedelsverket sköta främjande och styrning av export av livs-
medel samt djur, växter och produkter från dem.  

Enligt paragrafens 1 mom. ska Livsmedelsverket på begäran av foderföretagaren utfärda ex-
portintyg, förutsatt att det går att säkerställa att de uppgifter som ska intygas är korrekta, såsom 
att fodret är tillverkat i Finland. Även de krav som den mottagande staten har ställt för intyg ska 
uppfyllas. Livsmedelverket ska också vid behov delta i utarbetandet av sådana dokument som 
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krävs för att få tillträde till och stanna kvar på marknaden samt annat utredningsarbete. Uppgif-
terna motsvarar i praktiken det som Livsmedelsverket gör redan nu. När Livsmedelsverket fattar 
beslut om sitt deltagande i utredningen av sådana myndighetskrav som nämns i momentet ska 
verket beakta bland annat sannolikheten för att exporten äger rum, det förväntade värdet av 
exporten, foderföretagarens möjlighet att delta i främjandet av exporten, antalet aktörer som 
drar nytta av projektet samt hur snabba och förutsägbara utrednings- och rapporteringsproces-
serna är.  

Enligt 2 mom. kan Livsmedelsverket avbryta sitt deltagande i de uppgifter som nämns i 1 mom. 
om det inte längre finns förutsättningar för att fortsätta utredningsarbetet. 

25 §. Officiella laboratorier och undersökning av myndighetsprov. Paragrafen motsvarar i prak-
tiken den gällande lagstiftningen. Myndighetsprov ska undersökas hos Livsmedelsverket eller i 
ett laboratorium som verket utsett i enlighet med kontrollförordningen. Livsmedelsverket utser 
laboratorierna på ansökan. Laboratorierna kan finnas i Finland, en annan medlemsstat i Euro-
peiska unionen eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Begreppet ”god-
känt myndighetslaboratorium” slopas eftersom den termen inte används i kontrollförordningen.   

26 §. Laboratorier för egenkontroll och undersökning av egenkontrollprov. Paragrafens 1 mom. 
motsvarar i praktiken 25 § 2 mom. i den gällande lagen, men har överförts till en egen paragraf 
i syfte att göra bestämmelserna i kapitlet klarare. De egenkontrollprov som tagits med tanke på 
salmonella ska undersökas i ett laboratorium för egenkontroll som godkänts av Livsmedelsver-
ket, hos Livsmedelsverket eller i ett officiellt laboratorium som utsetts av Livsmedelsverket i 
enlighet med kontrollförordningen.  

I 3 mom. hänvisas det till foderhygienförordningen när det gäller undersökning av egenkon-
trollprov med avseende på dioxin. Paragrafen motsvarar gällande lagstiftning. 

27 §. Godkännande av laboratorier för egenkontroll. Livsmedelsverket ska även i fortsätt-
ningen godkänna laboratorier för egenkontroll på ansökan. Livsmedelssäkerhetsverket ändras 
till Livsmedelsverket. 

28 §. Anmälningsskyldigheten för officiella laboratorier och godkända laboratorier för egen-
kontroll. Paragrafen motsvarar den gällande lagstiftningen, men hänvisningar till bestämmelser 
uppdateras med beaktande av ändringarna i 25—26 §.  

28 b §. Utsedda laboratorier. Paragrafen motsvarar i praktiken den gällande lagstiftningen. 
Hänvisningen till kontrollförordningen i 3 mom. uppdateras så att den hänvisar till den gällande 
bestämmelsen och Livsmedelssäkerhetsverket ändras till Livsmedelsverket.  

Bemyndigandet att utfärda förordning i 4 mom. ändras till den mindre förpliktande formule-
ringen ”får utfärdas” eftersom det hittills inte har funnits behov av att utfärda en sådan här för-
ordning. 

30 §. Tillsyn över laboratorier. Paragrafen motsvarar i praktiken den gällande lagstiftningen. 
Hänvisningarna till bestämmelser uppdateras så att de motsvarar den ändrade lagstiftningen och 
Livsmedelssäkerhetsverket ändras till Livsmedelsverket.  

32 §. Förhandsanmälan om och provtagning av särskilt riskbenäget foder som importeras. Pa-
ragrafen motsvarar i praktiken den gällande lagstiftningen. I paragrafens rubrik nämns särskilt 
riskbenäget foder och i 1 mom. specificeras det vad som avses med sådant foder. Genom detta 
behov av precisering lyfts det fram att det även i fortsättningen är foderlagen och inte lagen om 
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införselkontroll som ska tillämpas på förhandsanmälan och provtagning i anknytning till import 
av sådant foder. Livsmedelssäkerhetsverket ändras till Livsmedelsverket.  

33 §. Kontrollplan och rapportering. Paragrafen motsvarar den gällande lagstiftningen, men det 
tas in bestämmelser om lämnandet av kontrollplaner och rapporter, vilka det tidigare har före-
skrivits om i den förordning av jord- och skogsbruksministeriet om genomförande av offentlig 
kontroll av foder (11/09) som upphävs genom denna lag.  

Livsmedelsverket ska utarbeta den riksomfattande kontrollplan som ska styra och samordna 
foderkontrollen. Kontrollplanen ska utgöra en del av den fleråriga nationella kontrollplan som 
det föreskrivs om i artiklarna 109 och 110 i kontrollförordningen och genom vilken medlems-
staterna säkerställer strukturen på och organiseringen av systemen för offentlig kontroll.  

I 2 mom. preciseras innehållet i kontrollplanen. I kontrollplanen ska innehållet i kontrollerna 
och kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten anges. Dessutom ska grunderna för riskbedöm-
ningen av tillsynsobjekten och för utvärderingen av genomförandet av planen anges.  

Enligt 3 mom. ska årsrapporteringen inbegripa resultaten av analysen av foderprov, specificerat 
enligt företagare, och en sammanställning av andra resultat som är väsentliga för foderkontrol-
len, betydande förändringar, antalet konstaterade förseelser och deras art samt de åtgärder som 
förelagts med anledning av förseelserna. Rapporteringen ska också inbegripa uppgifter om fod-
rets ursprung samt statistik över det foder som har använts vid tillverkningen i Finland och det 
foder som har tillverkats här, både det foder som har importerats från den inre marknaden och 
från tredjeländer och, i fråga om export, både det foder som har levererats till den inre mark-
naden och till tredjeländer, samt mängderna av dessa foder. 

I 4 mom. föreskrivs det om Livsmedelsverkets skyldighet att varje år lämna rapporter om kon-
trollen under det föregående året samt en kontrollplan för det innevarande året till jord- och 
skogsbruksministeriet.  

34 §. Rätt att utföra inspektioner och få upplysningar. Det fogas ett nytt 1 mom. till paragrafen 
med en hänvisning till kontrollförordningen. Allmänna krav i fråga om kontroll finns i artiklarna 
9—15 i kontrollförordningen. Enligt artikel 9 ska riskbaserad kontroll utföras regelbundet och 
med lämplig frekvens. Tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer ska för tillsynen ha 
rätt att vidta åtgärder som föreskrivs i denna lag och i Europeiska unionens lagstiftning, få till-
träde till platser där foder och handlingar som gäller foder bearbetas, används eller förvaras, 
inspektera transportmedel, foderföretagarens bokföring och i 19 § avsedda journaler, samt av-
giftsfritt ta behövliga prover av foder.  

Paragrafens 1—3 mom. blir 2—4 mom. och samtidigt uppdateras momenthänvisningen i det 
nya 4 mom. Till innehållet motsvarar momenten den gällande lagen. Bemyndigandet att utfärda 
förordning i 4 mom. i den gällande lagen stryks som onödigt.  

34 a §. Handräckning. I denna nya paragraf föreskrivs det om polisens och Tullens skyldighet 
att ge tillsynsmyndigheten handräckning för utförande av tillsynsuppdrag. Bestämmelser om 
polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011) och bestäm-
melser om Tullens handräckning finns i 100 § i tullagen (304/2016). Vid tillsynen över att lagen 
iakttas kan det behövas handräckning om tillsynsmyndigheten förhindras att utföra sitt tillsyns-
uppdrag.  

35 §. Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Hänvisningarna till bestämmelser uppdateras 
så att de motsvarar det som har ändrats.  
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36 §. Tillsynsregistret. Hänvisningarna till bestämmelser uppdateras så att de motsvarar det som 
har ändrats. Livsmedelssäkerhetsverket ändras till Livsmedelsverket.  

37 §. Uppgifter som införs i tillsynsregistret. Hänvisningarna till bestämmelser uppdateras så 
att de motsvarar det som har ändrats och hänvisningarna till laboratorier så att de motsvarar de 
bestämmelser om laboratorier som har ändrats.  

39 §. Offentliggörande av tillsynsresultat. Enligt paragrafen offentliggör Livsmedelsverket på 
sin webbplats årligen tillsynsresultaten om foderkontrollen som avses i 33 §. Analysresultaten 
från produktkontrollen av foder offentliggörs som sådana, specificerade enligt företagare. Sek-
retessbelagda uppgifter enligt 35 § får dock inte offentliggöras. Bestämmelser om denna helhet 
finns för närvarande i jord- och skogsbruksministeriets förordning om genomförande av offent-
lig kontroll av foder (11/09). Bestämmelser om skyldigheterna i fråga om konfidentiell behand-
ling i anknytning till offentliggörande av information samt öppenhet i offentlig kontroll finns i 
artiklarna 8 och 11 i kontrollförordningen. 

39 a §. Maskinell underskrift. Paragrafen är ny. I paragrafen föreslås det att beslut som utarbetats 
med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till behandlingen av 
ett ärende ska få undertecknas maskinellt. Automatiserade beslut används inte. Enligt 20 § 2 
mom. i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) ska det 
föreskrivas särskilt om maskinell underskrift av handlingar som kommit till i förvaltningsmyn-
digheternas verksamhet. Användning av maskinell underskrift är ett enklare förfarande än den 
elektroniska signering av handlingar som avses i 16 § i lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet, och därför föreslås det att det tas in en bestämmelse om saken i 
lagen.  

40 §. Föreläggande. Paragrafen kompletteras i överensstämmelse med kontrollförordningen 
med ett nytt 1 mom. som gäller förelägganden. Paragrafens rubrik ändras på motsvarande sätt. 
Enligt artikel 138.2 i kontrollförordningen ska tillsynsmyndigheten beordra den som inte följer 
de bestämmelser som utfärdats att fullgöra sina skyldigheter. 

44 §. Återkallelse av godkännande av ett laboratorium för egenkontroll. När det gäller god-
kända laboratorier för egenkontroll motsvarar paragrafen den gällande lagstiftningen. Eftersom 
myndighetslaboratorier i fortsättningen ska utses i stället för att godkännas, gäller det förfarande 
som föreskrivs i paragrafen inte längre dem. Bestämmelser om återkallande av ett beslut om att 
utse ett myndighetslaboratorium finns i artikel 39 i kontrollförordningen. Livsmedelssäkerhets-
verket ändras till Livsmedelsverket.   

44 a §. Återkallelse av beslut om att utse ett laboratorium. Hänvisningarna till bestämmelser 
uppdateras i paragrafen. Livsmedelssäkerhetsverket ändras till Livsmedelsverket.  

45 §. Vite och tvångsutförande. Paragrafen motsvarar den gällande lagstiftningen. Livsmedels-
säkerhetsverket ändras till Livsmedelsverket. 

46 §. Straffbestämmelse. Hänvisningarna till bestämmelser i punkt 2 uppdateras i paragrafen. 

47 §. Polisanmälan. Hänvisningarna till bestämmelser uppdateras i paragrafen. Livsmedelssä-
kerhetsverket ändras till Livsmedelsverket.   

49 §. Avgifter för statliga myndigheters prestationer. Enligt det föreslagna 1 mom. ska det i 
regel tas ut en avgift för offentlig kontroll. I artikel 79 i kontrollförordningen finns det bestäm-
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melser om grunderna för de avgifter som tas ut vid gränskontrollstationer och andra kontroll-
ställen för import. När det gäller foder av animaliskt ursprung får avgifter tas ut på kostnads-
täckningsbasis eller i enlighet med det som föreskrivs i kapitel IV i förordningen. Utöver det 
ska avgifter tas ut på kostnadstäckningsbasis för offentlig kontroll i samband med import av 
sådant foder som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordningen. Dessa bestämmelser gäller foder 
som berörs av förstärkt kontroll eller av beslut om skyddsåtgärder samt ekologiskt foder.  

Enligt artikel 79.2 b i kontrollförordningen ska avgift dessutom tas ut för godkännande av fo-
derföretagare samt enligt artikel 79.2 c för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som, enligt led i, har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad hos samma aktör 
påvisats under en offentlig kontroll som utförts i enlighet med kontrollförordningen och, enligt 
led ii, utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad 
eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Enligt artikel 80 i kontrollförordningen får medlemsstaterna ta ut även andra avgifter eller på-
lagor för att täcka kostnaderna för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet än de av-
gifter eller pålagor som avses i artikel 79, om detta inte är förbjudet enligt den lagstiftning som 
är tillämplig på de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2. 

I artikel 82 i kontrollförordningen föreskrivs det om beräkning av avgifter eller pålagor. Artikeln 
gäller endast obligatoriska avgifter. Därför beräknas de andra avgifterna enligt artikel 80 i kon-
trollförordningen enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. Närmare bestämmelser om 
de arrangemang som avses i artiklarna 79—82 i kontrollförordningen och bestämmandet av 
avgifternas storlek får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Enligt de 
nämnda artiklarna i kontrollförordningen är det på nationell nivå möjligt att besluta att det under 
vissa förutsättningar tas ut lägre avgifter och att besluta om även andra än obligatoriska avgifter. 

50 §. Arvoden och kostnadsersättningar. Det föreslås att paragrafen stryks som onödig. Aukto-
riserade inspektörer ersätts på basis av det avtal som ingås med dem eller deras arbetsgivare på 
samma sätt som i fråga om andra köpta tjänster. En särskild bestämmelse i lag om betalnings-
skyldigheten är onödig. Motsvarande bestämmelse har slopats även i utsädeslagen (600/2019) 
och växtskyddslagen (RP 11/2019 rd). 

51 §. Ändringssökande. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft den 
1 januari 2020. Genom den upphävs den gällande förvaltningsprocesslagen (586/1996). Det fö-
reslås att bestämmelsen om sökande av ändring i beslut av en statlig myndighet ändras så att 
den motsvarar den nya lagstiftningen. I övrigt motsvarar bestämmelsen den gällande lagstift-
ningen.  

51 a §. Skydd för rapportörers identitet. Det föreslås en ny paragraf i lagen, där det föreskrivs 
att identiteten hos en fysisk person som rapporterat om en överträdelse av foderbestämmelserna 
ska hållas hemlig. Genom den föreslagna bestämmelsen genomförs det som föreskrivs i artikel 
140.2 b och c i kontrollförordningen. Enligt det förstnämnda ledet ska personer som till den 
behöriga myndigheten rapporterar faktiska eller potentiella överträdelser skyddas mot repressa-
lier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling. Enligt det senare ledet in-
begriper skyddet även skydd av personuppgifter i enlighet med unionsrätten och nationell rätt.   

Enligt skäl 91 i kontrollförordningen bör vem som helst ha möjlighet att inkomma med nya 
uppgifter till de behöriga myndigheterna för att hjälpa dem att upptäcka fall av överträdelser 
och ålägga sanktioner. I samma skäl konstateras det även att avsaknad av tydliga förfaranden 
eller rädsla för repressalier kan avskräcka visselblåsare. Rapportering av överträdelser är ett 
användbart verktyg för att säkerställa att behöriga myndigheter kan upptäcka överträdelser och 
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ålägga sanktioner. Därför bör det säkerställas att det inrättas lämpliga arrangemang som innebär 
att vem som helst kan uppmärksamma de behöriga myndigheterna på potentiella överträdelser 
och som skyddar personen i fråga mot repressalier.  

Det är ändamålsenligt att det även i foderlagen finns bestämmelser om grunden för att hålla 
identiteten hemlig för en rapportör. Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att skydda såd-
ana rapportörer i fråga om vilka ett röjande av identiteten skulle kunna medföra olägenhet för 
rapportören. Rapportören ska kunna rapportera till den behöriga myndigheten om överträdelser 
av bestämmelserna utan rädsla för negativa konsekvenser. Förutsättningen för skydd är att ett 
röjande av identiteten skulle medföra olägenhet för rapportören. Olägenheten kan till exempel 
ha att göra med att rapportören står i en särskild relation, exempelvis ett anställningsförhållande, 
till den aktör som rapporteringen gäller och att rapporteringen kan inverka negativt på denna 
relation. Rapportörens subjektiva uppfattning om olägenheten räcker inte i sig för att tillämpa 
de grunder för hemlighållande som avses i bestämmelsen. Den föreslagna bestämmelsen skyd-
dar inte rapportören vid en eventuell rättegång. Om rapportören uppträder som exempelvis 
vittne vid en rättegång avslöjas hans eller hennes identitet.  

Bestämmelser om skydd för rapportörers identitet finns för närvarande även i till exempel 36 § 
i dataskyddslagen (1050/2018) och 71 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 

7  Bestämmelser på lägre nivå än lag  

Genom denna lag upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om genomförande av 
offentlig kontroll av foder (11/09). Förordningen innehåller delvis föråldrad lagstiftning, och 
ministeriets förordning om genomförande av offentlig kontroll behövs inte längre med beak-
tande av Europaparlamentets och rådets nya förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll 
(kontrollförordningen), som ska tillämpas från och med den 14 december 2019. De paragrafer 
i den förordning som upphävs som gäller kontrollplaner och rapportering samt offentliggörande 
av tillsynsresultat tas in i lagen, och det kommer även framöver att finnas behov av att utfärda 
kompletterande nationella bestämmelser om dessa. 

8  Ikraftträdande  

Det föreslås att lagen träder i kraft den 1 januari 2020.  

9  Förhållande t i l l  andra proposit ioner  

Bestämmelser om import av foder från stater utanför Europeiska unionen och om kontrollen av 
denna import kommer förutom i foderlagen även att finnas i den nya lagen om införselkontroll. 
Lagen avses träda i kraft den 14 december 2019. Lagen ska tillämpas på kontroll som utförs för 
att verifiera efterlevnaden av vissa krav i kontrollförordningen vid införsel av djur och varor till 
Europeiska unionen. Bestämmelser om Tullens uppgifter när det gäller sådan import som avses 
i kontrollförordningen kommer att finnas i lagen om införselkontroll. När det gäller salmonel-
labakterier finns bestämmelserna om införselkontroll av foder i foderlagen. 

Den nya växtskyddslagen träder i kraft den 14 december 2019. Lagen innehåller bestämmelser 
om åtgärder för att hantera växtskyddsrisker och förhindra spridning av växtskadegörare samt 
bestämmelser som kompletterar kontrollförordningen.  
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De ändringar som föreslås i bestämmelserna om ändringssökande i 51 § beror på att förvalt-
ningsprocesslagen upphävs och att lagen om rättegång i förvaltningsärenden utfärdas. Änd-
ringen i den nämnda paragrafen förutsätter att lagen om rättegång i förvaltningsärenden träder 
i kraft den 1 januari 2020. 

10  Förhållande t i l l  grundlagen samt lagst if tnings ordning  

10.1 Näringsfrihet och egendomsskydd 

Enligt 19 § 3 mom. i grundlagen (731/1999) ska det allmänna främja befolkningens hälsa. Enligt 
20 § i grundlagen bär var och en ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och 
kulturarvet. Det allmänna ska verka för att alla tillförsäkras en sund och trygg miljö. För att 
dessa grundläggande rättigheter ska kunna tryggas är det motiverat med kontroll av framställ-
ningen, bearbetningen, distributionen och användningen av foder. 

Enligt 15 § i grundlagen är vars och ens egendom tryggad. Till egendomsskyddet hör även att 
inskränkningar i användningen av egendom inte får bli så betydande att de till sina faktiska 
verkningar kan jämställas med expropriation av egendom (t.ex. GrUU 38/1998 rd). Enligt 18 § 
1 mom. i grundlagen har var och en i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom 
arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Grundlagsutskottet har dock ansett att till-
ståndsplikt för näringsverksamhet kan tillåtas av särskilda skäl (GrUU 19/2002 rd) Förutom 
fysiska personer omfattar egendomsskyddet även som en allmän rättsprincip juridiska personer. 
En sådan återkallelse av godkännande av laboratorier för egenkontroll som föreslås i 44 § inne-
bär i praktiken ett ingripande i egendomsskyddet. Kravet på godkännande och förutsättningarna 
för återkallelse av ett godkännande har emellertid motiverats med hänvisningar till 19 § 3 mom. 
och 20 § i grundlagen. 

10.2 Utövning av offentlig makt 

Enligt 119 § i Finlands grundlag ska de allmänna grunderna för myndigheters uppgifter regleras 
genom lag. Grundlagsutskottet har särskilt när det gäller bestämmelser som har kopplingar till 
de grundläggande fri- och rättigheterna ansett att den behöriga myndigheten entydigt eller an-
nars exakt ska framgå av lagen eller att åtminstone utgångserna för myndigheternas behörig-
hetsförhållanden och villkoren för att överföra behörighet ska framgå tillräckligt exakt av lagen 
(GrUU 18/2004 rd samt i utlåtandet nämnda GrUU 7/2001 rd, GrUU 21/2001 rd, GrUU 45/2001 
rd, GrUU 47/2001 rd, GrUU 52/2001 rd och GrUU 17/2004 rd). Enligt 124 § i grundlagen kan 
offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med 
stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. 
Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får dock ges endast myndigheter. 
I 23 § i lagförslaget finns det bestämmelser om de uppgifter som Livsmedelsverket ska ha. I 34 
a § finns det dessutom bestämmelser om polisens och Tullens skyldighet att ge handräckning. 
Uppgifterna inbegriper utövning av offentlig makt, och därför föreskrivs det om dem i lag. En 
tillsynsmyndighet får på de villkor som anges i artiklarna 28—33 i kontrollförordningen dele-
gera utförandet av sådana kontroller, undersökningar och utredningar som behövs för den of-
fentliga kontrollen eller andra offentliga uppgifter till organ med delegerade uppgifter eller fy-
siska personer. Administrativa beslut som eventuellt ska fattas på basis av kontrollerna, under-
sökningarna eller utredningarna ska emellertid fattas av den tillsynsmyndighet som delegerat 
uppgifterna. I 24 § i lagförslaget föreskrivs det om Livsmedelsverkets rätt att utse en utomstå-
ende person till att utföra särskilt angivna uppgifter som anknyter till den offentliga kontrollen. 
Administrativa beslut ska i så fall fattas av Livsmedelsverket. Myndigheternas behörighet och 
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uppgifter har beskrivits detaljerat i lagen, vilket innebär att villkoren i grundlagens bestämmelse 
uppfylls. 

 

 

10.3 Delegering av lagstiftningsbehörigheten 

I 80 § i grundlagen föreskrivs det om utfärdande av förordningar. Enligt paragrafen ska bestäm-
melser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt 
grundlagen i övrigt hör till området för lag utfärdas genom lag. Republikens president, statsrådet 
och ministerierna får utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i grundlagen eller i 
någon annan lag. Även andra myndigheter kan genom lag bemyndigas att utfärda rättsnormer i 
bestämda frågor, om det med hänsyn till föremålet för regleringen finns särskilda skäl och re-
gleringens betydelse i sak inte kräver att den sker genom lag eller förordning. Tillämpningsom-
rådet för ett sådant bemyndigande ska vara exakt avgränsat. Bestämmelser om grunderna för 
individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till 
området för lag ska dock utfärdas genom lag. Enligt grundlagsutskottets praxis (GrUU 56/2002 
rd) ska bemyndiganden att utfärda förordning och delegering av lagstiftningsbehörigheten vara 
tillräckligt exakta och noggrant avgränsade. Av lagen ska det tydligt framgå vad som ska regle-
ras genom förordning. I lagförslagets 49 § 2 mom. föreslås ett nytt bemyndigande att utfärda 
förordning. Enligt bemyndigandet får närmare bestämmelser om de nationella arrangemangen 
enligt artiklarna 79—82 i kontrollförordningen och bestämmandet av avgifternas storlek utfär-
das genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Det föreslagna bemyndigandet är 
beskrivet på ett exakt och noggrant avgränsat sätt. Bemyndigandet kan anses uppfylla kraven i 
80 § i grundlagen. 

10.4 Rättsskydd 

I 21 § i grundlagen föreskrivs det om rättsskydd. Var och en har rätt att på behörigt sätt och utan 
ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är 
behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter 
behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. I 51 § i lagförslaget 
finns det standardiserade bestämmelser om ändringssökande i beslut som fattas med stöd av 
lagen. Bestämmelserna har formulerats med beaktande av de formuleringar som används i den 
nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På basis av det som beskrivits ovan kan kraven 
på rättsskydd anses bli tillgodosedda. 

10.5 Hemfrid 

Enligt 10 § i grundlagen är vars och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade. Genom lag kan 
det föreskrivas om åtgärder som ingriper i hemfriden och som är nödvändiga för att de grund-
läggande fri- och rättigheterna ska kunna tryggas eller för att brott ska kunna utredas. Den i 
grundlagen skyddade hemfriden täcker i princip alla lokaler som är avsedda som fast bostad 
(GrUU 46/2001 rd). Grundlagsutskottet har dessutom ansett att inspektionen ska vara nödvän-
dig för att utreda omständigheter som gäller föremålet för inspektionen och att bara en myndig-
het har rätt att utföra inspektionen (GrUU 46/2001 rd och GrUU 48/2001 rd). I fråga om gär-
ningens straffbarhet har utskottet i de sistnämnda utlåtandena förutsatt att brottsmisstankarna 
ska vara sådana att gärningen förknippas med hot om fängelsestraff och i utlåtande GrUU 
40/2002 rd har utskottet ansett att ingrepp i hemfriden för utredning av förseelser som är föga 
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klandervärda inte uppfyller proportionalitetskravet beträffande en begränsning av en grundläg-
gande fri- eller rättighet. Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande GrUU 69/2002 rd ansett det vara 
acceptabelt att utföra inspektioner med anledning av misstankar om sådana gärningar som allra 
högst kan ge ett bötesstraff. Det handlade huvudsakligen om kontroll av hur stöd och bidrag 
som beviljats av offentliga medel används och om verksamhet där en del av näringsidkarens 
lokaler vanligen befinner sig i hans eller hennes bostad. Enligt 34 § i den föreslagna foderlagen 
har en tillsynsmyndighet rätt att utföra sådana inspektioner och undersökningar som tillsynen 
förutsätter, ta del av handlingar och få tillträde till de platser där verksamhet enligt denna lag 
bedrivs eller där uppgifter som är av betydelse för efterlevnaden av denna lag förvaras. Vidare 
har tillsynsmyndigheten rätt att inspektera den utrustning, de redskap och de lokaler som an-
vänds i verksamheten. I utrymmen som omfattas av hemfriden får inspektioner göras endast om 
det är nödvändigt för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och om det finns 
grundad anledning att misstänka att man har brutit eller bryter mot foderbestämmelserna på ett 
sätt som är straffbart enligt lag. Inspektioner får utföras endast av en myndighet. I regel behöver 
myndigheten inte ha tillträde till bostadsutrymmen under inspektionerna. För att den föreslagna 
lagens syften ska fyllas och för att inspektionsmålen ska uppnås kan myndigheten i vissa situ-
ationer vara tvungen att verifiera sådana förhållanden och omständigheter i hemfridsskyddade 
utrymmen som man inte på annat sätt kan få klarhet i. 

10.6 Skyddet för personuppgifter 

Utifrån skyddet för privatliv och personuppgifter enligt 10 § 1 mom. i grundlagen har grund-
lagsutskottet bedömt bestämmelserna om myndigheternas rätt att få uppgifter trots sekretess och 
då noterat bland annat vad och vem rätten att få uppgifter gäller och hur rätten är kopplad till 
nödvändighetskriteriet. Myndigheternas rätt att få och möjlighet att lämna ut uppgifter kan en-
ligt utskottet gälla behövliga uppgifter för ett visst syfte, om lagen ger en uttömmande förteck-
ning över innehållet i uppgifterna. Om innehållet däremot inte anges i form av en förteckning, 
ska det i lagstiftningen ingå ett krav på att ”uppgifterna är nödvändiga” för ett visst syfte (GrUU 
17/2016 rd). Utskottet har också ansett att rätten till information, som går före sekretessbestäm-
melserna, i sista hand går ut på att den myndighet som är berättigad till informationen i och med 
sina egna behov åsidosätter de grunder och intressen som är skyddade med hjälp av den sekre-
tess som gäller myndigheten som innehar informationen. I det föreslagna 34 § 3 mom. föreskrivs 
det om tillsynsmyndighetens rätt att för utförande av offentlig kontroll och andra offentliga åt-
gärder få nödvändiga uppgifter och handlingar av foderföretagarna. Enligt den föreslagna 35 § 
får myndigheterna också trots sekretessbestämmelserna lämna ut sekretessbelagda uppgifter till 
angivna myndigheter för utförande av uppdrag enligt denna lag eller för utredning av brott. 
Nödvändighetskravet kan anses uppfylla kraven i 10 § i grundlagen.  

De handlingar som hänför sig till 36 och 37 § är handlingar som har uppkommit i samband med 
uppgifter som innebär utövning av offentlig makt. På behandlingen av sådana handlingar till-
lämpas de allmänna lagarna om informationshantering. I enlighet med artikel 4 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska Livsmedelsverket bestämma ändamå-
len och medlen för behandlingen av personuppgifter, och är på så sätt en sådan personuppgifts-
ansvarig som definieras i artikel 4.7 i den förordningen. Den rättsliga grunden för behandlingen 
av personuppgifter ska vara artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen, enligt vilken 
behandlingen av personuppgifter är laglig om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en 
rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Livsmedelsverkets föreskrift om 
ordnandet av informationshanteringen ska vara en sådan bindande rättsakt enligt artikel 28.3 i 
den allmänna dataskyddsförordningen genom vilken det säkerställs att personuppgiftsbiträdena 
iakttar kraven i förordningen. Den registrerades rätt enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen 
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att begränsa behandlingen av uppgifter har inskränkts på behörigt sätt. Enligt grundlagsutskottet 
räcker det med avseende på 10 § 1 mom. i grundlagen i princip med att bestämmelserna upp-
fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Förslagen överensstämmer med den all-
männa dataskyddsförordningen (GrUU 14/2018 rd).  

Enligt regeringens uppfattning överensstämmer förslagen med grundlagen, och den föreslagna 
lagen kan stiftas i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

Lag 

om ändring av foderlagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i foderlagen (86/2008) 50 §, 
ändras 3—5, 10 a, 10 b, 16—18, 20—28, 28 a, 28 b, 29, 30, 32—40, 42, 44, 44 a, 44 b, 45—

49 och 51 §, av dem 3—5, 10 a, 10 b, 21, 27, 28, 28 a, 28 b, 32, 34, 36, 42, 44 a, 44 b och 46 § 
sådana de lyder i lag 502/2014, 17, 20, 25 och 38 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
502/2013, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 502/2014 och 34/2011, 23 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 502/2014 och 1508/2009, 37 § sådan den lyder delvis ändrad i 
lagarna 502/2014 och  63/2019 samt 51 § sådan den lyder i lag 978/2015, samt 

fogas till lagen nya 23 a—23 c, 24 a, 34 a, 39 a och 51 a § som följer: 
 

3 § 

Europeiska unionens foderlagstiftning 

Om inte annat föreskrivs i någon annan lag, tillämpas denna lag också på tillsynen över efter-
levnaden av följande rättsakter om foder och foderkontroll som antagits av Europeiska unionen 
och på tillsynen över efterlevnaden av bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa rättsakter: 

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäker-
het och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, nedan allmänna livsmedelsför-
ordningen, 

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen 
och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, 
(EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 
och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets 
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphä-
vande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, 
rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 
97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) nedan kontroll-
förordningen, 

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för 
foderhygien nedan foderhygienförordningen, 

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser nedan till-
satsförordningen, 

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 nedan förordningen om ani-
maliska biprodukter, 

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämp-
ningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och 
om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, 
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7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade 
livsmedel och foder nedan förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, 

8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning 
av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är 
framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG nedan 
GMO-spårbarhetsförordningen, 

9) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande för-
flyttning av genetiskt modifierade organismer, 

10) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestäm-
melser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati nedan TSE-förordningen, 

11) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmo-
nella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, 

12) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på mark-
naden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 
80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG 
samt kommissionens beslut 2004/217/EG nedan förordningen om utsläppande på marknaden 
och användning av foder, 

13) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, 
14) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska 

produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91. 
 

4 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Bestämmelser om import av foder från stater utanför Europeiska unionen och om kontrollen 
av denna import finns förutom i denna lag även i lagen om införselkontroll av djur och vissa 
varor (   /    ), nedan lagen om införselkontroll. Bestämmelser om grunderna för bedömningen 
av strålsäkerheten i fråga om foder finns i strålskyddslagen (859/2018). Bestämmelser om in-
nesluten användning och avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer, samt 
om ibruktagande av och verksamhet vid anläggningar och lokaler för hantering av genetiskt 
modifierade organismer finns i gentekniklagen (377/1995). Bestämmelser om tillverkning, im-
port, distribution och försäljning av läkemedel samt annan överlåtelse till förbrukning finns i 
läkemedelslagen (395/1987). I lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) föreskrivs 
om användning av och tillsyn över läkemedel och andra ämnen som är avsedda för behandling 
av djur samt om redskap som är avsedda att användas vid medicinsk behandling av djur och om 
tillsynen över dessa redskap. I lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål 
eller undervisningsändamål (497/2013) föreskrivs om krav som ställs på verksamhetsutövare 
och anläggningar inom sektorn samt om tillståndsbeviljande och tillsyn. 
 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) foder foder enligt artikel 3.4 i allmänna livsmedelsförordningen, 
2) foderråvaror foderråvaror enligt artikel 3.2 g i förordningen om utsläppande på marknaden 

och användning av foder, 
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3) foderblandning foderblandning enligt artikel 3.2 h i förordningen om utsläppande på mark-
naden och användning av foder, 

4) foderparti foderparti enligt artikel 3.2 r i förordningen om utsläppande på marknaden och 
användning av foder, 

5) fodertillsatser fodertillsatser enligt artikel 2.2 a i tillsatsförordningen, 
6) genetiskt modifierat foder foder enligt artikel 2.7 i förordningen om genetiskt modifierade 

livsmedel och foder, 
7) foderläkemedel blandningar av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel och foder, som 

har färdigställts för utsläppande på marknaden och som på grund av sina botande eller förebyg-
gande egenskaper eller övriga medicinska egenskaper är avsedda att ges till djur utan vidare 
bearbetning, 

8) foder för särskilda näringsbehov foder för särskilda näringsbehov enligt artikel 3.2 o i för-
ordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, 

9) skadliga ämnen, produkter och organismer sådana ämnen, produkter och organismer i fo-
der som kan förorsaka hälsofara för djur eller via animaliska produkter för människor eller fara 
för miljön, 

10) etikett etikett enligt artikel 3.2 t i förordningen om utsläppande på marknaden och använd-
ning av foder, 

11) foderföretagare fysiska eller juridiska personer som utför vilket som helst stadium i fod-
rets produktions-, framställnings- och distributionskedja samt företagare som använder foder 
för utfodring av de livsmedelsproducerande djur de äger eller innehar; med foderföretagare av-
ses dock inte företagare som enbart 

a) utfodrar livsmedelsproducerande djur som är avsedda för privat konsumtion, 
b) tillverkar foder för andra djur än livsmedelsproducerande djur som företagaren äger eller 

innehar, 
c) bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder, 
d) bedriver utfiskning av skräpfisk eller fritidsfiske, 
12) primärproduktion av foder primärproduktion av foder enligt artikel 3 f i foderhygienför-

ordningen, 
13) primärproducent av foder den som bedriver verksamhet enligt artikel 5.1 a—c i foderhy-

gienförordningen samt företagare som använder foder för utfodring av de livsmedelsproduce-
rande djur som de äger eller innehar, 

14) stadier i produktions-, framställnings- och distributionskedjan alla stadier från primärpro-
duktion till leverans av fodret till slutkonsumenten, 

15) anläggning en enhet som genomför vilket som helst av stadierna inom produktion, fram-
ställning och distribution av foder i ett foderföretag, 

16) egenkontroll foderföretagarens eget kontrollsystem genom vilket företagaren strävar efter 
att försäkra sig om att fodret och foderhanteringen uppfyller de krav som ställs i bestämmel-
serna, 

17) prov en samling av ett eller flera stickprov som har tagits från det undersökta foderpartiet 
eller en del av det, 

18) ursprungsland det land från vilket foderpartiet importeras till Finland, 
19) beräkningsmetoder Naturresursinstitutets formler med konstanter, i fodertabellen angivna 

koefficienter för smältbarhet och i fråga om idisslarfoder även mängden protein som sönderde-
las, 

20) utsläppande på marknaden utsläppande på marknaden av foder enligt artikel 3.8 i all-
männa livsmedelsförordningen, 

21) spårbarhet möjlighet att spåra foder genom alla stadier i produktions-, framställnings- och 
distributionskedjan och följa det genom dessa stadier, 

22) import införsel från andra länder än Europeiska unionens medlemsstater, 
23) export utförsel till andra länder än Europeiska unionens medlemsstater, 
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24) handel på den inre marknaden införsel till Finland från andra medlemsstater i Europeiska 
unionen eller utförsel från Finland till andra medlemsstater i Europeiska unionen, 

25) salmonellabakterie alla bakterier som hör till salmonellagruppen, 
26) produktionsdjur djur som avses i artikel 3.6 i förordningen om animaliska biprodukter. 
Vad som i denna lag föreskrivs om Europeiska unionen eller Europeiska unionens medlems-

stater gäller också Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dess stater. 
 
 

10 a § 

Tillstånd att använda icke-godkända fodertillsatser 

Foderföretagare som i utfodringen av produktionsdjur i vetenskapliga experiment som foder-
tillsats har för avsikt att använda ett ämne som inte har godkänts för ändamålet i fråga ska ansöka 
om tillstånd för detta av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket får bevilja tillstånd att använda 
ämnet i ett vetenskapligt experiment, om det för godkännande av ämnet som fodertillsats krävs 
att ämnets effekt påvisas i produktionsexperiment. Tillstånd beviljas, om bedömningen är att 
experimentet sannolikt inte har skadliga verkningar för människors eller produktionsdjurs hälsa 
eller för miljön. 

Den som ansöker om tillstånd ska utse en ansvarsperson för experimentet. Sökanden ska till 
tillståndsansökan foga en experimentplan med uppgifter om det ämne som ska användas, dess 
användningssyfte, den mängd som ska användas, vilka produktionsdjur som ska användas i ex-
periment, utformningen av experiment och experimentets varaktighet. 

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet och om innehållet i ansökan utfärdas ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
 
 

10 b § 

Avbrytande av vetenskapligt experiment 

Ett i 10 a § avsett experiment ska avbrytas, om det under experimentets gång framgår att 
ämnet har sådana betydande skadliga verkningar för människors eller produktionsdjurs hälsa 
eller för miljön som inte kunde förutses när tillstånd att använda ämnet beviljades. Ansvarsper-
sonen för experimentet ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om saken. 
 
 

16 § 

Temporära begränsningar 

Om det finns grundad anledning att anta att ett foder kan orsaka allvarlig fara för människors 
eller djurs hälsa eller för miljön, kan jord- och skogsbruksministeriet genom förordning tempo-
rärt förbjuda eller begränsa tillverkning, utsläppande på marknaden, användning, import eller 
export av fodret i fråga samt bestämma att förbjudna foder dras bort från marknaden och av-
lägsnas från lagren på primärproduktionsställena och hos övriga innehavare. I förordningen kan 
det dessutom föreskrivas att Livsmedelsverket i enskilda fall får ge tillstånd att avvika från för-
budet och begränsningarna i förordningen, om det kan säkerställas att det foder som tillståndet 
gäller inte medför fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön. Förordningen ska då 
också innehålla närmare bestämmelser om villkoren för tillstånd. 
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17 § 

Ordnande av verksamhet 

En foderföretagare är skyldig att ordna sin verksamhet så att de krav på verksamheten och 
fodret som föreskrivs i Europeiska unionens foderlagstiftning samt i denna lag och med stöd av 
den uppfylls. Bestämmelser om foderföretagarnas ansvar för fodersäkerheten ingår också i ar-
tikel 17.1 i allmänna livsmedelsförordningen. 

Bestämmelser om skyldigheten för en foderföretagare att ordna kvalitetskontroll av sin verk-
samhet ingår i artiklarna 5—7 i foderhygienförordningen. 

En foderföretagare ska ha lämpliga lokaler, anordningar och redskap för de olika stadierna i 
produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan. Vid hantering, användning, transport och 
lagring av foder ska iakttas tillräcklig omsorgsfullhet och varsamhet i syfte att förebygga nega-
tiva effekter i fråga om hälsan, säkerheten och miljön. 

Vid export av foder till en stat utanför Europeiska unionen är det foderföretagarens ansvar att 
utreda och uppfylla de importkrav och eventuella krav i fråga om transitering som den motta-
gande statens myndigheter har ställt. 

Närmare bestämmelser om kraven i fråga om bearbetning, användning, transport och lagring 
av foder samt om foderföretagarnas egenkontroll och de undersökningar och åtgärder som ska 
utföras inom ramen för egenkontrollen när foder påträffas som inte uppfyller kraven utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
 

18 § 

Anmälningsskyldighet för foderföretagare 

En foderföretagare ska i enlighet med artikel 9 i foderhygienförordningen för registrering göra 
en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket om verksamheten, betydande förändringar i den och 
upphörande med verksamheten. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte foderföretagare som 
enbart levererar små mängder av dem producerade primärprodukter direkt till en lokal gårds-
bruksenhet för vidareanvändning. 

Av anmälan ska framgå 
1) företagarens namn och adress samt annan kontaktinformation anläggningsvis, 
2) företagarens företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas, personbeteckning 

eller lägenhetssignum, 
3) uppgifter om verksamhetens art eller betydande förändringar i verksamheten. 
En foderföretagare som avses i 1 mom. ska en gång varje år lämna uppgifter till Livsmedels-

verket på det sätt som verket begär om mängden foder som tillverkats, vilka foder som har 
använts vid tillverkningen och deras ursprung samt om foder som har släppts ut på marknaden, 
importerats och exporterats och i vilka mängder. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska meddelas och om anmälningsförfarandet får 
utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
 

20 § 

Godkännande av foderföretagare 

En foderföretagare ska innan verksamheten inleds hos Livsmedelsverket ansöka om godkän-
nande av verksamheten, om avsikten är att bedriva verksamhet enligt artikel 10 i foderhygien-
förordningen eller enligt punkt 10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i bilaga II till den, verk-

RP 70/2019 rd



   

  

 

 24  

 

 

 

samhet som kräver godkännande enligt bilaga IV till TSE-förordningen eller artikel 8.2 i för-
ordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, verksamhet enligt punkt 1 i 
bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder eller till-
verkning eller utsläppande på marknaden av foderläkemedel. Bestämmelser om förutsättning-
arna för godkännande enligt foderhygienförordningen och TSE-förordningen finns i artikel 13 
i foderhygienförordningen och i bilaga IV till TSE-förordningen. 

Av en ansökan om godkännande ska framgå 
1) företagarens namn och adress samt annan kontaktinformation anläggningsvis, 
2) företagarens företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas, personbeteckning 

eller lägenhetssignum, 
3) uppgifter om verksamhetens art eller betydande förändringar i verksamheten, 
4) tiden då verksamheten eller verksamheten i ändrad form avses bli inledd. 
Även betydande förändringar i en godkänd anläggnings verksamhet ska vara godkända innan 

den ändrade verksamheten inleds. En företagare ska bereda tillsynsmyndigheten tillfälle att in-
spektera produktionsenheter och andra verksamhetsutrymmen innan verksamheten inleds. 

En foderföretagare ska godkännas om de krav som ställs i foderhygienförordningen och TSE-
förordningen är uppfyllda. Ett godkännande kan utfärdas villkorligt i enlighet med artikel 13.2 
i foderhygienförordningen. För en godkänd företagare kan uppställas krav, begränsningar och 
andra villkor som gäller verksamheten i syfte att förebygga fara för människors eller djurs hälsa 
eller för miljön. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i en ansökan om godkännande av en 
företagare och om ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet. 
 
 
 
 

21 § 

Foderföretagarens skyldighet att lämna uppgifter 

Om en foderföretagare har skäl att misstänka att det foder som företagaren har släppt ut på 
marknaden eller använder inte uppfyller kraven på säkerhet eller om det vid egenkontrollen 
upptäcks att de högsta tillåtna halterna av skadliga ämnen, produkter eller organismer har över-
skridits, ska företagaren omedelbart informera Livsmedelsverket. För att undvika riskerna med 
foder som har släppts ut på marknaden, ska den foderföretagare som släppt ut fodret på mark-
naden omedelbart meddela salmonellaobservationer till den aktör som har mottagit fodret. En 
företagare som använder foder ska omedelbart informera fodertillverkaren om det för en sådan 
anläggning som avses i artikel 4.27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 
om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på 
djurhälsa (”djurhälsolag”) har fattats ett beslut om förhindrade av spridning av sjukdom på 
grund av misstankar om salmonella eller ett konstaterat fall av salmonellasmitta. 

En foderföretagare ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om undersökningsresultat 
som tyder på foder som inte uppfyller bestämmelserna, om undersökningen har gjorts av ett i 
28 b § avsett laboratorium, och ge laboratoriet anvisningar för att sända i 28 § avsedda anmäl-
ningar och sammandrag. 

Närmare bestämmelser om anmälan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet. 

Bestämmelser om tillbakadragning av foder som inte uppfyller kraven, men som redan har 
släppts ut på marknaden, finns i artikel 20 i den allmänna livsmedelsförordningen. 
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4 kap. 

Myndigheterna och deras uppgifter 

22 § 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Den allmänna styrningen och uppföljningen av verkställigheten av denna lag och Europeiska 
unionens lagstiftning om foder ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.   

Jord- och skogsbruksministeriet utser nationella referenslaboratorier i enlighet med artikel 
100 i kontrollförordningen. 
 

 

23 § 

Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket 
1) planerar, styr och utvecklar foderkontrollen på nationell nivå, 
2) svarar för den riksomfattande tillsynen över verkställigheten och efterlevnaden av denna 

lag och av Europeiska unionens foderlagstiftning,  
3) sköter den riksomfattande informationen och den årliga publiceringen av tillsynsresultaten,  
4) utarbetar kontrollplaner och rapporter om genomförande av kontrollen, 
5) utser och godkänner laboratorier, 
6) utfärdar exportintyg, 
7) beviljar tillstånd för icke-godkända ämnen som i vetenskapliga experiment används som 

fodertillsats i foder, 
8) fungerar som en sådan nationell kontakt i systemet för snabb varning som avses i artikel 

50 i den allmänna livsmedelsförordningen, 
9) utvärderar de nationella riktlinjer för god praxis som avses i artikel 21 i foderhygienförord-

ningen, 
10) för en sådan förteckning över anläggningar i tredjeländer som avses i artikel 24 i foder-

hygienförordningen, 
11) svarar för sådan utbildning av personer som utför offentlig kontroll som avses i artikel 5.4 

i kontrollförordningen, 
12) svarar för sådan samordning och sådana kontakter med kommissionen och övriga med-

lemsstater som avses i artikel 4.2 b i kontrollförordningen,  
13) utser fysiska personer till vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen har 

delegerats med stöd av artikel 28 i kontrollförordningen, 
14) är ett sådant förbindelseorgan mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter som avses 

i artikel 103 i kontrollförordningen,   
15) ansvarar för upprättandet av en sådan riksomfattande beredskapsplan inför exceptionella 

situationer som avses i artikel 115 i kontrollförordningen och lämnar in den och ändringar i den 
till jord- och skogsbruksministeriet. 

Dessutom ansvarar Livsmedelsverket för de uppgifter som enligt bestämmelserna i Europe-
iska unionens foderlagstiftning ankommer på den behöriga myndigheten, om inte en viss upp-
gift enligt denna lag har överförts på en annan myndighet. 
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23 a § 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 

Vid tillsynen anlitar Livsmedelsverket närings-, trafik- och miljöcentralerna. 
 

23 b § 

Regionförvaltningsmyndigheterna 

Foderläkemedel övervakas förutom av Livsmedelsverket även av regionförvaltningsverken. 
 

23 c § 

Tullen 

Exporten av foder samt förekomsten av salmonellabakterier i samband med import av foder 
övervakas förutom av Livsmedelsverket även av Tullen. 
 

24 § 

Auktoriserade inspektörer 

Livsmedelsverket kan skriftligen utse en utomstående fysisk person till att utföra särskilt an-
givna uppgifter som anknyter till den offentliga kontrollen i enlighet med artikel 28 i kontroll-
förordningen (auktoriserad inspektör). De administrativa beslut som eventuellt ska fattas utifrån 
inspektionerna fattas av Livsmedelsverket.  

På auktoriserade inspektörerna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när 
de utför uppdrag enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974) tillämpas på skada som inspektörerna orsakar i sitt uppdrag. 

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska tillämpas vid skötseln av de upp-
gifter som avses i 1 mom. finns i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och sa-
miska språklagen (1086/2003). Bestämmelser om offentlighet för handlingar som lämnas till 
auktoriserade inspektörer och handlingar som de upprättar, inspektörernas tystnadsplikt och hur 
offentligheten för handlingar förverkligas finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). 

En auktoriserad inspektör ska visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande om foderfö-
retagaren kräver det. 
 

24 a § 

Export av foder 

Livsmedelsverket utfärdar på begäran av foderföretagaren exportintyg för foder, om det går 
att säkerställa att de uppgifter som ska intygas är korrekta och de krav som den mottagande 
staten har ställt för intyg uppfylls, samt deltar vid behov i utredningen av sådana myndighets-
krav som avses i 17 § 4 mom., om dessa krav inte kan klarläggas på något annat sätt. Dessutom 
deltar Livsmedelsverket vid behov i utarbetandet av sådana dokument som krävs för att få till-
träde till och stanna kvar på fodermarknaden samt annat utredningsarbete.   

Livsmedelsverket kan avbryta sitt deltagande i dessa uppgifter om det inte längre finns förut-
sättningar för att fortsätta utredningsarbetet.  
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25 § 

Officiella laboratorier och undersökning av myndighetsprov 

De prov som tillsynsmyndigheten tagit eller låtit ta för tillsynen enligt denna lag ska undersö-
kas hos Livsmedelsverket eller i ett av Livsmedelsverket utsett officiellt laboratorium i Finland 
eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen. Laboratorier som undersöker prov ska upp-
fylla kraven i kontrollförordningen. Ett laboratorium kan också ha en mobil verksamhetsenhet. 
 

26 § 

Laboratorier för egenkontroll och undersökning av egenkontrollprov 

De egenkontrollprov som lagstiftningen förutsätter och som tas med tanke på salmonella ska 
undersökas i ett laboratorium för egenkontroll som godkänts av Livsmedelsverket, hos Livsme-
delsverket eller i ett officiellt laboratorium som utsetts av Livsmedelsverket. Ett laboratorium 
kan också ha en mobil verksamhetsenhet. 

Bestämmelser om undersökning av egenkontrollprov med avseende på dioxin finns i bilaga 
II till foderhygienförordningen.  
 

27 § 

Godkännande av laboratorier för egenkontroll 

Förutsättningen för att ett egenkontrollaboratorium ska godkännas är att dess kompetens har 
påvisats genom ackreditering eller med ackreditering jämförbar bedömning av kompetens i en-
lighet med lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överens-
stämmelse med kraven (920/2005). Kompetensen hos ett bedömt laboratorium ska bedömas på 
nytt minst vart tredje år. 

Om ett laboratorium inte uppfyller vad som föreskrivs i 1 mom., men bristerna inte äventyrar 
undersökningarnas tillförlitlighet, kan Livsmedelsverket godkänna laboratoriet för viss tid. La-
boratoriet ska inom utsatt tid avhjälpa bristerna och ansöka om slutligt godkännande. 

För ett godkänt laboratorium kan det ställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller 
verksamheten i syfte att förebygga fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön. 

Närmare bestämmelser om de standarder som beskriver godkända laboratorier och om de krav 
som ställs på laboratoriernas kvalitetssystem och om övriga krav för godkännande av laborato-
rier får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

28 § 

Anmälningsskyldighet för officiella laboratorier och godkända laboratorier för egenkontroll 

Ett officiellt laboratorium och ett godkänt laboratorium för egenkontroll ska utan dröjsmål 
underrätta sin uppdragsgivare i fråga om undersökningsresultat som tyder på foder som inte 
följer bestämmelserna och Livsmedelsverket i fråga om undersökningar som hänför sig till upp-
följning och övervakning av sjukdomar eller infektioner som direkt eller indirekt kan överföras 
mellan djur och människor (zoonoser) och om undersökningsresultaten.  

Ett officiellt laboratorium och ett godkänt laboratorium för egenkontroll ska sända de mi-
krobstammar som isolerats i undersökningar till ett nationellt referenslaboratorium samt på 
Livsmedelsverkets begäran lämna verket ett sammandrag av de i 25 och 26 § avsedda under-
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sökningar som laboratoriet utfört och om undersökningsresultaten. Sammandragen av de under-
sökningar som avses i 26 § och undersökningsresultaten får inte innehålla personuppgifter eller 
identifieringsuppgifter om tillsynsobjekt. 

Ett officiellt laboratorium och ett godkänt laboratorium för egenkontroll ska utan dröjsmål 
underrätta Livsmedelsverket om det görs betydande ändringar i verksamheten, om verksam-
heten avbryts och om verksamheten upphör. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnande av anmälningar och sammandrag och 
om sändande av mikrobstammar utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 
 

28 a § 

Nationella referenslaboratoriers anmälningsskyldighet 

Ett nationellt referenslaboratorium ska på begäran lämna sådan information som behövs för 
epidemiologisk uppföljning till Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd och till 
Livsmedelsverket dessutom sådan information om mikrobstammar enligt 28 § 2 mom. som be-
hövs för styrning av tillsynen. Informationen till Institutet för hälsa och välfärd får inte innehålla 
identifieringsuppgifter om tillsynsobjekt. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnande av anmälningar får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

28 b § 

Utsedda laboratorier 

Livsmedelsverket kan utse ett laboratorium i en annan medlemsstat i Europeiska unionen för 
att undersöka sådana egenkontrollprov som lagstiftningen förutsätter och som tagits med tanke 
på salmonella. 

Livsmedelsverket utser laboratorier enligt 1 mom. på ansökan av en foderföretagare. Förut-
sättningen för att ett laboratorium ska utses är att laboratoriet uppfyller kraven i artikel 12.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella 
och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen med avseende på kvalitetssäkringssy-
stem och att kvalitetssäkringssystemet har verifierats av det behöriga organet i medlemsstaten i 
fråga. 

Ansökan behöver inte göras om laboratoriet uppfyller kraven i artikel 37.4 e i kontrollförord-
ningen. 

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet och om hur laboratorierna ska utses får ut-
färdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.  
 

6 kap. 

Tillsyn 

29 § 

Organisering av tillsynen 

Foder och foderföretagare ska övervakas objektivt och regelbundet. Övervakningen ska ef-
fektiviseras om det kan misstänkas att fodret eller foderföretagarens verksamhet inte uppfyller 
de krav som föreskrivs i Europeiska unionens foderlagstiftning eller i denna lag. Tillsynsåtgär-
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derna ska vara ändamålsenliga och på ett lämpligt sätt omfatta alla stadier i produktions-, bear-
betnings- och distributionskedjan för foder, från primärproduktionen av fodret tills det släpps ut 
på marknaden och används. 

Tillsynsmyndigheten ska vid behov ge en foderföretagare råd i fråga om iakttagandet av Euro-
peiska unionens foderlagstiftning och denna lag. Närmare bestämmelser om organisering av 
tillsynen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 

Bestämmelser om organisering av tillsynen ingår också i Europeiska unionens lagstiftning om 
foderkontroll, fodersäkerhet och foders hälsomässiga kvalitet samt foderhygien. 
 

30 § 

Tillsyn över laboratorier 

Livsmedelsverket övervakar att de laboratorier som utför sådana undersökningar som avses i 
25 och 26 § följer denna lag. 
 

32 § 

Förhandsanmälan om och provtagning av särskilt riskbenäget foder som importeras 

Innan en foderföretagare tar emot ett parti särskilt riskbenäget foder ska företagaren med tanke 
på eventuell provtagning lämna en anmälan till Livsmedelsverket om införsel av partiet. Med 
ett parti särskilt riskbenäget foder avses foder som enligt anmälningar via det system för snabb 
varning för livsmedel och foder som avses i artikel 50 i den allmänna livsmedelsförordningen 
eller enligt vetenskapliga riskbedömningar är förenat med en större risk för salmonella än andra 
foder. 

Av förhandsanmälan ska framgå 
1) importörens namn och adress, 
2) importörens företags- eller organisationsnummer, eller om importören inte har ett sådant, 

personnummer eller lägenhetssignum, 
3) fodrets namn och typ, 
4) foderpartiets storlek, 
5) ursprungsland, 
6) tid för ankomsten till finskt territorium och ankomstort, 
7) importsätt. 
Foder som importeras kan, om Livsmedelsverket så bestämmer, förvaras under Tullens upp-

sikt på ett av Livsmedelsverket godkänt ställe tills verket har fått tillräcklig utredning om att de 
krav som föreskrivs i Europeiska unionens foderlagstiftning samt i denna lag är uppfyllda. 

Närmare bestämmelser om när och hur foderföretagare ska göra förhandsanmälan till Livs-
medelsverket om foderpartier som avses i 1 mom. och om hur provtagning och annan import-
kontroll ska utföras utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
 

33 § 

Kontrollplan och rapportering 

För att styra och samordna foderkontrollen utarbetar Livsmedelsverket en riksomfattande 
kontrollplan som ett led i den fleråriga nationella kontrollplan som avses i artikel 109 i kontroll-
förordningen. Dessutom utarbetar Livsmedelsverket en årlig kontrollplan för organiseringen av 
foderkontrollen samt en rapport om genomförandet av foderkontrollen.  
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I den årliga kontrollplanen ska innehållet i kontrollerna och kontrollfrekvensen för tillsynsob-
jekten anges. I planen ska dessutom grunderna för riskbedömningen av tillsynsobjekten och för 
utvärderingen av genomförandet av planen anges.  

Årsrapporteringen ska inbegripa resultaten av analysen av foderprov och en sammanställning 
av andra resultat som är väsentliga för kontrollen, betydande förändringar, antalet konstaterade 
förseelser och deras art samt de åtgärder som förelagts med anledning av förseelserna. Rappor-
teringen ska också inbegripa uppgifter om fodrets ursprung samt statistik över det foder som 
har använts vid tillverkningen i Finland och det foder som har tillverkats här, med det foder som 
har importerats och exporterats specificerat separat, samt mängderna av dessa foder. 

Livsmedelsverket ska lämna jord- och skogsbruksministeriet kontrollplanen för det inneva-
rande året före utgången av mars varje år samt rapporter om kontrollen under det föregående 
kalenderåret före utgången av juni varje år. 
 
 

34 § 

Rätt att utföra inspektioner och få upplysningar 

Bestämmelser om sådan offentlig kontroll som gäller inspektioner och provtagning finns i 
avsnitt I i kontrollförordningen.  

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer har för tillsynen rätt att vidta åtgärder som 
föreskrivs i denna lag och i Europeiska unionens lagstiftning, få tillträde till platser där foder 
och handlingar som gäller foder bearbetas, används eller förvaras, inspektera transportmedel, 
foderföretagarens bokföring och i 19 § avsedda journaler, samt avgiftsfritt ta behövliga prover 
av foder. I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion utföras endast 
av myndigheter. Sådana utrymmen får inspekteras endast om det är nödvändigt för att utreda de 
omständigheter som inspektionen gäller och det finns grundad anledning att misstänka att någon 
gjort sig skyldig till ett förfarande som är straffbart enligt denna lag och en inspektion är nöd-
vändig för utredningen av brottet. 

Tillsynsmyndigheten samt auktoriserade inspektörer har rätt att av foderföretagarna få de upp-
gifter och handlingar som behövs för inspektioner eller tillsyn enligt denna lag och Europeiska 
unionens lagstiftning.  

Det som föreskrivs i 2 och 3 mom. om finska myndigheters rätt att utföra inspektioner och få 
information gäller också Europeiska unionens inspektörer. Tillsynsmyndigheten ska vid dessa 
inspektioner samarbeta med Europeiska unionens inspektörer.  
 

34 a § 

Handräckning 

Polisen och Tullen är skyldiga att ge tillsynsmyndigheten handräckning för utförande av till-
synsuppdrag. Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i 
polislagen (872/2011) och bestämmelser om Tullens handräckning finns i 100 § i tullagen 
(304/2016). 
 

35 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och artikel 8 i kontrollför-
ordningen är uppgifter som erhållits vid tillsynen sekretessbelagda. 
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Utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter 
som erhållits vid tillsynen, utan hinder av sekretessbestämmelserna, lämnas ut till 

1) de myndigheter som avses i 23 och 23 a—23 c § för uppdrag enligt denna lag, 
2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott. 
 
 

36 § 

Tillsynsregistret 

För tillsynsändamål för Livsmedelsverket ett riksomfattande register över sådana anmälnings-
skyldiga foderföretagare som avses i 18 § samt sådana laboratorier som avses i 25, 26 och 28 b 
§.  
 

37 § 

Uppgifter som införs i tillsynsregistret 

I tillsynsregistret ska i fråga om foderföretagare införas 
1) företagarens namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, 
2) verksamhetsställenas adresser och kontaktuppgifter, 
3) företagarens företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas, personbeteckning 

eller lägenhetssignum, 
4) verksamhetsbeskrivning, 
5) godkännandenummer, om det är fråga om godkännande enligt foderhygienförordningen, 
6) uppgifter om föreläggande, förbud, straff eller annan påföljd som med stöd av 40—42, 44, 

44 b, 45 eller 46 § i denna lag eller artiklarna 14—16 i foderhygienförordningen bestämts för 
företagaren, 

7) verkställda tillsynsåtgärder samt andra motsvarande uppgifter enligt denna lag som behövs 
med tanke på tillsynen. 

I tillsynsregistret ska i fråga om officiella laboratorier, godkända laboratorier för egenkontroll 
och utsedda laboratorier införas 

1) laboratoriets namn och adress samt övriga kontaktuppgifter, 
2) analysmetoder som tillämpas vid bedömning eller ackreditering, 
3) det i 28 b § avsedda laboratoriets analysmetod, 
4) namnet på den person som ansvarar för undersökningarna i laboratoriet, 
5) uppgifter om återkallelse av godkännande med stöd av 44 § och om återkallelse av beslut 

om att utse ett laboratorium med stöd av 44 a § samt uppgifter om andra påföljder, 
6) uppgifter om tillsynsåtgärder som genomförts i officiella laboratorier och godkända labo-

ratorier för egenkontroll samt andra motsvarande för tillsynen behövliga uppgifter enligt denna 
lag. 

Livsmedelsverket offentliggör utifrån de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. en förteckning 
över foderföretagarna och laboratorierna. 

Uppgifterna om en foderföretagare gallras ur registret tio år och uppgifterna om ett laborato-
rium tre år efter det att företagaren eller laboratoriet har meddelat tillsynsmyndigheten om att 
verksamheten upphört eller efter det att verksamheten upphört. Uppgifter om straff får dock 
gallras först när straffbarhet inte längre föreligger för gärningen. Om en uppgift beror på ett 
beslut som ännu inte har vunnit laga kraft och beslutet senare upphävs, ska uppgiften gallras så 
snart beslutet om upphävande har vunnit laga kraft.  

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen 
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(1050/2018) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om behandling 
av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte i artikel 18.1 a och b 
i den förordningen.  

Närmare bestämmelser om registrering av foderföretagare får utfärdas genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet. 
 

38 § 

Tillsynsmyndigheters och auktoriserade inspektörers skyldighet att lämna uppgifter 

Om tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör vet eller har skäl att misstänka att ett 
foder eller användningen av det kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, 
ska tillsynsmyndigheten eller den auktoriserade inspektören trots sekretessbestämmelserna 
omedelbart underrätta den behöriga miljö-, livsmedels-, veterinär- eller hälsoskyddsmyndig-
heten om saken. En anmälan ska också alltid göras till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ska 
göra en anmälan till Institutet för hälsa och välfärd, om ett foder eller användningen av ett foder 
kan orsaka fara för människors hälsa.  

Tillsynsmyndigheten och en auktoriserad inspektör är skyldig att meddela Livsmedelsverket 
de uppgifter som behövs för det register som verket för med stöd av 36 §. Tillsynsmyndigheten 
är dessutom skyldig att på begäran meddela Livsmedelsverket de övriga uppgifter om inspekt-
ioner, tillsynsåtgärder, tillsynspersonal, avgifter och tillsynen som behövs för uppföljningen av 
tillsynen enligt denna lag. 

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer ska uppge de uppgifter som avses i 1 och 
2 mom. på det sätt som Livsmedelsverket bestämmer. 

Närmare bestämmelser om tillsynsmyndigheters och auktoriserade inspektörers anmälnings-
skyldighet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

39 § 

Offentliggörande av tillsynsresultat 

Livsmedelsverket offentliggör årligen på sin webbplats den rapport om foderkontrollen som 
avses i 33 §. Sekretessbelagda uppgifter enligt 35 § får dock inte offentliggöras. 

Bestämmelser om konfidentiell behandling och öppenhet i offentlig kontroll finns i artikel 8 
och 11 i kontrollförordningen. 

Närmare bestämmelser om offentliggörandet av tillsynsresultaten får utfärdas genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet.  
 

39 a § 

Maskinell underskrift 

Beslut enligt denna lag som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och de hand-
lingar som hänför sig till ärendet får undertecknas maskinellt. 
 

40 § 

Föreläggande 

Den som inte iakttar denna lag, Europeiska unionens foderlagstiftning och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av dem ska i enlighet med artikel 138.2 i kontrollförordningen med 
hänsyn till ärendets art föreläggas av tillsynsmyndigheten att fullgöra skyldigheterna. 
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Tillsynsmyndigheten kan bestämma att ett missförhållande ska avhjälpas om ett foder, in-
formationen om fodret, ett stadium i produktions-, bearbetnings- eller distributionskedjan eller 
produktionslokalerna, primärproduktionsstället eller den verksamhet som bedrivs där kan or-
saka hälsofara, äventyra sanningsenligheten eller tillräckligheten när det gäller informationen 
om fodret eller vilseleda konsumenten eller i övrigt inte uppfyller kraven i foderlagstiftningen. 
Missförhållandet ska avhjälpas omedelbart eller inom den tid tillsynsmyndigheten fastställt.  
 

42 § 

Ny bearbetning, förstörande och återsändande av foder 

Har tillsynsmyndigheten med stöd av 41 § meddelat ett förbud mot produktion, framställning, 
bearbetning, utsläppande på marknaden, användning, handel på den inre marknaden, import 
eller export av foder, får Livsmedelsverket bestämma att fodret på ett sätt som verket godkänner 
och på foderföretagarens bekostnad ska bearbetas på nytt, förstöras, användas för annat ändamål 
eller återsändas till ursprungslandet. Till beslutet kan fogas bestämmelser om det förfarande 
som ska iakttas vid verkställigheten. 
 

44 § 

Återkallelse av godkännande av ett laboratorium för egenkontroll 

Livsmedelsverket ska återkalla godkännandet av ett godkänt laboratorium för egenkontroll 
om laboratoriet lägger ned den verksamhet som utgör grund för godkännandet. 

Dessutom kan Livsmedelsverket återkalla godkännandet av ett laboratorium för egenkontroll, 
om laboratoriet på något väsentligt sätt bryter mot eller det i laboratoriets verksamhet på något 
väsentlig sätt bryts mot de krav som föreskrivs i denna lag och laboratoriet trots Livsmedels-
verkets föreläggande inte avhjälper bristerna inom skälig tid. Ett godkännande kan dock åter-
kallas omedelbart, om det är nödvändigt på grund av en oskälig skada som verksamheten med-
för för människors eller djurs hälsa eller för miljön. 

Livsmedelsverket kan också återkalla ett godkännande av ett laboratorium för egenkontroll 
under den tid behandlingen av ett ärende enligt 2 mom. kräver, om bristerna i verksamheten vid 
laboratoriet riskerar äventyra undersökningsresultatens tillförlitlighet. 
 

44 a § 

Återkallelse av beslut om att utse ett laboratorium 

Livsmedelsverket ska återkalla det beslut genom vilket verket har utsett ett sådant laborato-
rium som avses i 28 b § om en foderföretagare begär det eller om verket får kännedom om att 
laboratoriet lägger ned sin verksamhet. 

Livsmedelsverket får återkalla ett beslut om att utse ett laboratorium, om verket får kännedom 
om att laboratoriet på något väsentligt sätt bryter mot kraven enligt denna lag eller att det i 
laboratoriets verksamhet på något väsentligt sätt bryts mot kraven enligt denna lag. 

Livsmedelsverket får återkalla ett beslut om att utse ett laboratorium också för den tid som 
behandlingen av ett sådant ärende som avses i 2 mom. kräver, om det är nödvändigt på grund 
av att verksamheten medför oskälig skada för människors eller djurs hälsa eller för miljön eller 
om bristerna i verksamheten vid laboratoriet riskerar äventyra undersökningsresultatens tillför-
litlighet. 
 

44 b § 
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Återkallelse av tillstånd 

Livsmedelsverket får återkalla ett i 10 a § avsett tillstånd, om tillståndsinnehavaren på ett 
väsentligt sätt bryter mot tillståndsvillkoren enligt denna lag. 
 

45 § 

Vite och tvångsutförande 

Livsmedelsverket kan förena ett föreläggande enligt 40 §, ett förbud enligt 41 § samt ett före-
läggande om ny bearbetning, förstörande eller återsändande enligt 42 § med vite eller med hot 
om att det som försummats utförs på den försumliges bekostnad. 

Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990). 
 

46 § 

Straffbestämmelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) producerar, framställer, släpper ut på marknaden, importerar eller exporterar foder som inte 

uppfyller de krav som föreskrivs i 6, 7 eller 9—15 a § eller med stöd av dem, 
2) bryter mot bestämmelserna om framställning, bearbetning, transport, lagring, användning 

eller kvalitetssäkring av foder i 17 § 1—3 mom. eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd 
av 17 § 5 mom., 

3) bryter mot ett temporärt förbud som meddelats med stöd av 16 §, 
4) försummar den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 18 §, den skyldighet att föra journal 

som föreskrivs i 19 § eller den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 34 § 3 mom., 
5) försummar att ansöka om godkännande som foderföretagare enligt 20 §, 
6) i strid med 14 eller 15 § eller i övrigt ger vilseledande uppgifter om ett foder eller ett foders 

egenskaper, 
7) försummar att iaktta förpackningskrav enligt 15 a §, 
8) bryter mot ett föreläggande som meddelats med stöd av 40 §, ett förbud som meddelats 

med stöd av 41 §, ett föreläggande som gäller bearbetning, förstörande eller återsändande som 
meddelats med stöd av 42 § eller fortsätter sin verksamhet fastän en registrering eller ett god-
kännande har avbrutits med stöd av artikel 14 eller återkallats med stöd av artikel 15 i foderhy-
gienförordningen, eller 

9) bryter mot 
a) de allmänna kraven om fodersäkerhet i artikel 15 i allmänna livsmedelsförordningen, arti-

kel 4 i foderhygienförordningen eller bilaga I del A, bilaga II eller bilaga III till foderhygienför-
ordningen eller artikel 4 eller artikel 6 i förordningen om utsläppande på marknaden och an-
vändning av foder, 

b) kraven om fodrets spårbarhet och om registrering av uppgifter enligt artikel 18 i allmänna 
livsmedelsförordningen, artikel 4 A eller artikel 5 i GMO-spårbarhetsförordningen eller bilaga 
I del A II eller bilaga II till foderhygienförordningen, 

c) kravet om anmälning med tanke på registrering i artikel 9 i foderhygienförordningen, 
d) kravet om godkännande av anläggningar i artikel 10 i foderhygienförordningen eller 10 i 

avsnittet "lokaler och utrustning" i bilaga II till den, artikel 8.2 i förordningen om utsläppande 
på marknaden och användning av foder eller 1 i bilaga VIII till den och bilaga IV till TSE-
förordningen, 

e) bestämmelserna om skyldigheter för foderföretagare i artikel 20 i allmänna livsmedelsför-
ordningen eller artikel 5 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, 
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f) egenkontrollskyldigheterna i artiklarna 5—7 i foderhygienförordningen eller bilaga I och II 
till den, 

g) bestämmelserna om export i artikel 12 i allmänna livsmedelsförordningen, 
h) bestämmelserna om utsläppande på marknaden i artikel 3 i tillsatsförordningen eller artikel 

9 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, 
i) bestämmelserna om märkning eller presentation i artikel 16 i tillsatsförordningen eller bi-

laga III till den, artikel 25 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, artikel 
4.b i GMO-spårbarhetsförordningen eller artikel 11 eller artikel 13—20 i förordningen om ut-
släppande på marknaden och användning av foder eller bilaga II eller V—VIII till den förord-
ningen, 

j) bestämmelserna om förpackning i artikel 16 i tillsatsförordningen eller artikel 23 i förord-
ningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, 

k) bestämmelserna om allmänna användningsvillkor i bilaga IV till tillsatsförordningen och 
bilaga I till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, 

l) kravet om ansökan om godkännande i artikel 4 i tillsatsförordningen eller artikel 16 i för-
ordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, 

m) förbuden angående utfodring av djur i bilaga IV till TSE-förordningen eller bilaga III till 
förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, eller 

n) en foderrättsakt i Europeiska unionens lagstiftning om genomförande av förordningarna i 
underpunkterna a—m, 

ska, om inte försummelsen eller den fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön som 
gärningen medfört ska anses ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon 
annanstans i lag, för foderlagsförseelse dömas till böter. 
 
 

47 § 

Polisanmälan 

Livsmedelsverket gör polisanmälan om foderlagsförseelse för de myndigheters räkning som 
avses i 23 och 23 a—23 c § och för de auktoriserade inspektörers räkning som avses i 24 §. 
Anmälan behöver dock inte göras, om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart 
ringa. 
 
 

48 § 

Skadeståndsskyldighet 

Den som tillverkat, låtit tillverka eller i landet infört foder ska ersätta skador som åsamkas 
köparen av att ett foder i yrkesmässig användning inte uppfyller de krav som föreskrivs i Euro-
peiska unionens foderlagstiftning, i denna lag eller med stöd av den. Ersättning ska betalas även 
om skadan inte orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. 

Någon skadeståndsskyldighet enligt 1 mom. föreligger dock inte, om den mot vilken skade-
ståndsanspråket framställs visar att det är sannolikt att fodret inte varit behäftat med det fel som 
orsakat skadan vid den tid då han släppte ut fodret på marknaden. 

Angående skyldigheten för den som tillverkat, låtit tillverka eller i landet infört foder att er-
sätta skador fodret har orsakat på person eller på sådan egendom som är avsedd för enskild 
användning eller konsumtion och som den skadelidande huvudsakligen har använt på ett sådant 
sätt föreskrivs i produktansvarslagen (694/1990). 
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49 § 

Avgifter för statliga myndigheters prestationer 

Bestämmelser om avgifter för den tillsyn som statliga myndigheter utövar med stöd av denna 
lag eller Europeiska unionens lagstiftning finns i kontrollförordningen. Dessutom tillämpas la-
gen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), om inte något annat föreskrivs något annat 
i kontrollförordningen. Närmare bestämmelser om de nationella arrangemangen enligt artik-
larna 79—82 i kontrollförordningen och bestämmandet av avgifternas storlek får utfärdas ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.  
 

51 § 

Ändringssökande 

I fråga om beslut av statliga myndigheter, med undantag av beslut som avses i 20 och 40—44 
a §, får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningsla-
gen. 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). 

Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten.  
 

51 a § 

Skydd för rapportörers identitet 

Om en fysisk person har rapporterat till en tillsynsmyndighet om en faktisk eller misstänkt 
överträdelse av bestämmelser som omfattas av myndighetens offentliga kontroll ska rapportö-
rens identitet hållas hemlig, om det utifrån omständigheterna kan bedömas vara till nackdel för 
rapportören att hans eller hennes identitet röjs.  

——— 
Denna lag träder i kraft den                   20  . 
Genom denna lag upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om genomförande av 

offentlig kontroll av foder (450/2009). 
————— 

 
Helsingfors den 31 oktober 2019 

Statsminister 

Antti Rinne 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av foderlagen  

I enlighet med riksdagens beslut   
upphävs i foderlagen (86/2008) 50 §, 
ändras 3—5, 10 a, 10 b, 16—18, 20—28, 28 a, 28 b, 29, 30, 32—40, 42, 44, 44 a, 44 b, 45—

49 och 51 §, av dem 3—5, 10 a, 10 b, 21, 27, 28, 28 a, 28 b, 32, 34, 36, 42, 44 a, 44 b och 46 § 
sådana de lyder i lag 502/2014, 17, 20, 25 och 38 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
502/2014, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 502/2014 och 34/2011, 23 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 502/2014 och 1508/2009, 37 § sådan den lyder delvis ändrad i 
lagarna 502/2014 och 63/2019 samt 51 § sådan den lyder i lag 978/2015, samt 

fogas till lagen nya 23 a–23 c, 24 a, 34 a, 39 a och 51 a § som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

3 § 

Europeiska unionens foderlagstiftning 

Om inte annat föreskrivs i någon annan lag, 
tillämpas denna lag också på tillsynen över ef-
terlevnaden av följande rättsakter om foder 
och foderkontroll som antagits av Europeiska 
unionen och på tillsynen över efterlevnaden 
av bestämmelser som utfärdats med stöd av 
dessa rättsakter: 

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrät-
tande av Europeiska myndigheten för livsme-
delssäkerhet och om förfaranden i frågor som 
gäller livsmedelssäkerhet (allmänna livsme-
delsförordningen), 

2) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll 
för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden 
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 
(kontrollförordningen), 

 
 
 
 
 
 
 

3 § 

Europeiska unionens foderlagstiftning 

Om inte annat föreskrivs i någon annan lag, 
tillämpas denna lag också på tillsynen över ef-
terlevnaden av följande rättsakter om foder 
och foderkontroll som antagits av Europeiska 
unionen och på tillsynen över efterlevnaden 
av bestämmelser som utfärdats med stöd av 
dessa rättsakter: 

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrät-
tande av Europeiska myndigheten för livsme-
delssäkerhet och om förfaranden i frågor som 
gäller livsmedelssäkerhet, nedan allmänna 
livsmedelsförordningen, 

2) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlag-
stiftningen och av bestämmelser om djurs 
hälsa och djurskydd, växtskydd och växt-
skyddsmedel samt om ändring av Europapar-
lamentets och rådets förordningar (EG) nr 
999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 
och (EU) 2016/2031, rådets förordningar 
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 183/2005 om fastställande av 
krav för foderhygien (foderhygienförord-
ningen), 

4) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser 
(tillsatsförordningen), 

5) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmel-
ser för animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel och om upphävande 
av förordning (EG) nr 1774/2002 (förord-
ningen om animaliska biprodukter), 

6) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel 
och foder av vegetabiliskt och animaliskt ur-
sprung och om ändring av rådets direktiv 
91/414/EEG, 

7) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifi-
erade livsmedel och foder (förordningen om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder), 

 
8) Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och 
märkning av genetiskt modifierade organ-
ismer och spårbarhet av livsmedel och foder-
produkter som är framställda av genetiskt mo-
difierade organismer och om ändring av direk-
tiv 2001/18/EG (GMO-spårbarhetsförord-
ningen), 

9) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskri-
dande förflyttning av genetiskt modifierade 
organismer, 

10) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 999/2001 om fastställande av be-
stämmelser för förebyggande, kontroll och 

rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG 
och om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 
och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 
97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG 
(förordningen om offentlig kontroll), nedan 
kontrollförordningen, 

3) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 183/2005 om fastställande av 
krav för foderhygien, nedan foderhygienför-
ordningen, 

4) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser, 
nedan tillsatsförordningen, 

5) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmel-
ser för animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel och om upphävande 
av förordning (EG) nr 1774/2002, nedan för-
ordningen om animaliska biprodukter, 

6) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel 
och foder av vegetabiliskt och animaliskt ur-
sprung och om ändring av rådets direktiv 
91/414/EEG, 

7) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifi-
erade livsmedel och foder, nedan förord-
ningen om genetiskt modifierade livsmedel 
och foder, 

8) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och 
märkning av genetiskt modifierade organ-
ismer och spårbarhet av livsmedel och foder-
produkter som är framställda av genetiskt mo-
difierade organismer och om ändring av direk-
tiv 2001/18/EG, nedan GMO-spårbarhetsför-
ordningen, 

9) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskri-
dande förflyttning av genetiskt modifierade 
organismer, 

10) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 999/2001 om fastställande av be-
stämmelser för förebyggande, kontroll och 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  

utrotning av vissa typer av transmissibel 
spongiform encefalopati (TSE-förordningen), 

11) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av 
salmonella och vissa andra livsmedelsburna 
zoonotiska smittämnen, 

12) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på 
marknaden och användning av foder, om änd-
ring av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande 
av rådets direktiv 79/373/EEG, kommission-
ens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 
82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 
93/113/EG och 96/25/EG samt kommission-
ens beslut 2004/217/EG (förordningen om ut-
släppande på marknaden och användning av 
foder), 

13) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, 

14) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om 
ekologisk produktion och märkning av ekolo-
giska produkter och om upphävande av för-
ordning (EEG) nr 2092/91. 

utrotning av vissa typer av transmissibel 
spongiform encefalopati, nedan TSE-förord-
ningen, 

11) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av 
salmonella och vissa andra livsmedelsburna 
zoonotiska smittämnen, 

12) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på 
marknaden och användning av foder, om änd-
ring av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande 
av rådets direktiv 79/373/EEG, kommission-
ens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 
82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 
93/113/EG och 96/25/EG samt kommission-
ens beslut 2004/217/EG, nedan förordningen 
om utsläppande på marknaden och använd-
ning av foder, 

13) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, 

14) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om 
ekologisk produktion och märkning av ekolo-
giska produkter och om upphävande av för-
ordning (EEG) nr 2092/91. 

 

4 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Bestämmelser om import av foder av anima-
liskt ursprung från stater utanför Europeiska 
unionen och bestämmelser om kontrollen av 
denna import finns i lagen om veterinär gräns-
kontroll (1192/1996). På grunderna för be-
dömningen av strålsäkerheten i fråga om foder 
tillämpas strålskyddslagen (592/1991). I gen-
tekniklagen (377/1995) föreskrivs om inne-
sluten användning och avsiktlig utsättning i 
miljön av genetiskt modifierade organismer 
samt om ibruktagande av och verksamhet vid 
anläggningar och lokaler för hantering av ge-
netiskt modifierade organismer. Bestämmel-
ser om tillverkning, import, distribution och 
försäljning av läkemedel samt annan överlå-
telse till förbrukning finns i läkemedelslagen 
(395/1987). I lagen om medicinsk behandling 
av djur (617/1997) föreskrivs om användning 

4 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Bestämmelser om import av foder från sta-
ter utanför Europeiska unionen och om kon-
trollen av denna import finns förutom i denna 
lag även i lagen om införselkontroll av djur 
och vissa varor (    /    ), nedan lagen om in-
förselkontroll. Bestämmelser om grunderna 
för bedömningen av strålsäkerheten i fråga om 
foder finns i strålskyddslagen (859/2018). Be-
stämmelser om innesluten användning och av-
siktlig utsättning i miljön av genetiskt modifi-
erade organismer, samt om ibruktagande av 
och verksamhet vid anläggningar och lokaler 
för hantering av genetiskt modifierade organ-
ismer finns i gentekniklagen (377/1995). Be-
stämmelser om tillverkning, import, distribut-
ion och försäljning av läkemedel samt annan 
överlåtelse till förbrukning finns i läkeme-
delslagen (395/1987). I lagen om medicinsk 
behandling av djur (387/2014) föreskrivs om 
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av och tillsyn över läkemedel och andra äm-
nen som är avsedda för behandling av djur 
samt om redskap som är avsedda att användas 
vid medicinsk behandling av djur och om till-
synen över dessa redskap. I lagen om skydd 
av djur som används för vetenskapliga ända-
mål eller undervisningsändamål (497/2013) 
föreskrivs om krav som ställs på verksamhets-
utövare och anläggningar inom sektorn samt 
om tillståndsbeviljande och tillsyn. 

användning av och tillsyn över läkemedel och 
andra ämnen som är avsedda för behandling 
av djur samt om redskap som är avsedda att 
användas vid medicinsk behandling av djur 
och om tillsynen över dessa redskap. I lagen 
om skydd av djur som används för vetenskap-
liga ändamål eller undervisningsändamål 
(497/2013) föreskrivs om krav som ställs på 
verksamhetsutövare och anläggningar inom 
sektorn samt om tillståndsbeviljande och till-
syn. 

 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) foder foder enligt i artikel 3.4 i allmänna 

livsmedelsförordningen, 
2) foderråvaror foderråvaror enligt i artikel 

3.2 punkt g i förordningen om utsläppande på 
marknaden och användning av foder, 

3) foderblandning foderblandning enligt i 
artikel 3.2 punkt h i förordningen om utsläpp-
ande på marknaden och användning av foder, 

4) foderparti foderparti enligt i artikel 3.2 
punkt r i förordningen om utsläppande på 
marknaden och användning av foder, 

5) fodertillsatser fodertillsatser enligt i arti-
kel 2.2 punkt a i tillsatsförordningen, 

6) genetiskt modifierat foder foder enligt i 
artikel 2.7 i förordningen om genetiskt modi-
fierade livsmedel och foder, 

7) foderläkemedel blandningar av ett eller 
flera veterinärmedicinska läkemedel och fo-
der, som har färdigställts för utsläppande på 
marknaden och som på grund av sina botande 
eller förebyggande egenskaper eller övriga 
medicinska egenskaper är avsedda att ges till 
djur utan vidare bearbetning, 

8) foder för särskilda näringsbehov foder 
för särskilda näringsbehov enligt i artikel 3.2 
punkt o i förordningen om utsläppande på 
marknaden och användning av foder, 

9) skadliga ämnen, produkter och organ-
ismer sådana ämnen, produkter och organ-
ismer i foder som kan förorsaka hälsofara för 
djur eller via animaliska produkter för männi-
skor eller fara för miljön, 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) foder foder enligt artikel 3.4 i allmänna 

livsmedelsförordningen, 
2) foderråvaror foderråvaror enligt artikel 

3.2 g i förordningen om utsläppande på mark-
naden och användning av foder, 

3) foderblandning foderblandning enligt ar-
tikel 3.2 h i förordningen om utsläppande på 
marknaden och användning av foder, 

4) foderparti foderparti enligt artikel 3.2 r i 
förordningen om utsläppande på marknaden 
och användning av foder, 

5) fodertillsatser fodertillsatser enligt artikel 
2.2 a i tillsatsförordningen, 

6) genetiskt modifierat foder foder enligt ar-
tikel 2.7 i förordningen om genetiskt modifie-
rade livsmedel och foder, 

7) foderläkemedel blandningar av ett eller 
flera veterinärmedicinska läkemedel och fo-
der, som har färdigställts för utsläppande på 
marknaden och som på grund av sina botande 
eller förebyggande egenskaper eller övriga 
medicinska egenskaper är avsedda att ges till 
djur utan vidare bearbetning, 

8) foder för särskilda näringsbehov foder 
för särskilda näringsbehov enligt artikel 3.2 o 
i förordningen om utsläppande på marknaden 
och användning av foder, 

9) skadliga ämnen, produkter och organ-
ismer sådana ämnen, produkter och organ-
ismer i foder som kan förorsaka hälsofara för 
djur eller via animaliska produkter för männi-
skor eller fara för miljön, 
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10) etikett etikett enligt i artikel 3.2 punkt t i 
förordningen om utsläppande på marknaden 
och användning av foder, 

11) foderföretagare de fysiska eller juri-
diska personer som utför vilket som helst sta-
dium i fodrets produktions-, framställnings- 
och distributionskedja samt företagare som 
använder foder för utfodring av de livsmedels-
producerande djur de äger eller innehar; med 
foderföretagare avses dock inte företagare 
som enbart 

a) utfodrar livsmedelsproducerande djur 
som är avsedda för privat konsumtion, 

b) tillverkar foder för andra djur än livsme-
delsproducerande djur som företagaren äger 
eller innehar, 

c) bedriver detaljhandel med sällskapsdjurs-
foder, 

d) bedriver utfiskning av skräpfisk eller fri-
tidsfiske, 

12) primärproduktion av foder primärpro-
duktion av foder enligt artikel 3 punkt f i fo-
derhygienförordningen, 

13) primärproducent av foder den som be-
driver verksamhet enligt artikel 5.1 a–c i fo-
derhygienförordningen samt företagare som 
använder foder för utfodring av de livsmedels-
producerande djur som de äger eller innehar, 

14) stadier i produktions-, framställnings- 
och distributionskedjan alla stadier från pri-
märproduktion till leverans av fodret till slut-
konsumenten, 

15) anläggning en enhet som genomför vil-
ket som helst av stadierna inom produktion, 
framställning och distribution av foder i ett fo-
derföretag, 

16) egenkontroll foderföretagarens eget 
kontrollsystem genom vilket företagaren strä-
var efter att försäkra sig om att fodret och fo-
derhanteringen uppfyller de krav som ställs i 
bestämmelserna, 

17) prov en samling av ett eller flera stick-
prov som har tagits från det undersökta foder-
partiet eller en del av det, 

18) ursprungsland det land från vilket fo-
derpartiet importeras till Finland, 

19) beräkningsmetoder Forskningscen-
tralen för jordbruk och livsmedelsekonomis 
formler med konstanter, i fodertabellen an-
givna koefficienter för smältbarhet och i fråga 
om idisslarfoder även mängden protein som 
sönderdelas, 

10) etikett etikett enligt artikel 3.2 t i förord-
ningen om utsläppande på marknaden och an-
vändning av foder, 

11) foderföretagare fysiska eller juridiska 
personer som utför vilket som helst stadium i 
fodrets produktions-, framställnings- och dis-
tributionskedja samt företagare som använder 
foder för utfodring av de livsmedelsproduce-
rande djur de äger eller innehar; med foderfö-
retagare avses dock inte företagare som enbart 

 
a) utfodrar livsmedelsproducerande djur 

som är avsedda för privat konsumtion, 
b) tillverkar foder för andra djur än livsme-

delsproducerande djur som företagaren äger 
eller innehar, 

c) bedriver detaljhandel med sällskapsdjurs-
foder, 

d) bedriver utfiskning av skräpfisk eller fri-
tidsfiske, 

12) primärproduktion av foder primärpro-
duktion av foder enligt artikel 3 f i foderhygi-
enförordningen, 

13) primärproducent av foder den som be-
driver verksamhet enligt artikel 5.1 a—c i fo-
derhygienförordningen samt företagare som 
använder foder för utfodring av de livsmedels-
producerande djur som de äger eller innehar, 

14) stadier i produktions-, framställnings- 
och distributionskedjan alla stadier från pri-
märproduktion till leverans av fodret till slut-
konsumenten, 

15) anläggning en enhet som genomför vil-
ket som helst av stadierna inom produktion, 
framställning och distribution av foder i ett fo-
derföretag, 

16) egenkontroll foderföretagarens eget 
kontrollsystem genom vilket företagaren strä-
var efter att försäkra sig om att fodret och fo-
derhanteringen uppfyller de krav som ställs i 
bestämmelserna, 

17) prov en samling av ett eller flera stick-
prov som har tagits från det undersökta foder-
partiet eller en del av det, 

18) ursprungsland det land från vilket fo-
derpartiet importeras till Finland, 

19) beräkningsmetoder Naturresursinstitu-
tets formler med konstanter, i fodertabellen 
angivna koefficienter för smältbarhet och i 
fråga om idisslarfoder även mängden protein 
som sönderdelas, 
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20) utsläppande på marknaden utsläppande 
på marknaden av foder enligt artikel 3.8 i all-
männa livsmedelsförordningen, 

21) spårbarhet möjlighet att spåra foder ge-
nom alla stadier i produktions-, framställ-
nings- och distributionskedjan och följa det 
genom dessa stadier, 

22) import införsel från andra länder än 
Europeiska unionens medlemsstater, 

23) export utförsel till andra länder än Euro-
peiska unionens medlemsstater, 

24) handel på den inre marknaden införsel 
till Finland från andra medlemsstater i Euro-
peiska unionen eller utförsel från Finland till 
andra medlemsstater i Europeiska unionen, 

25) salmonellabakterie alla bakterier som 
hör till salmonellagruppen, 

26) produktionsdjur djur som avses i avsnitt 
1 artikel 3.6 i förordningen om animaliska bi-
produkter. 

Vad som i denna lag föreskrivs om Europe-
iska unionen eller Europeiska unionens med-
lemsstater gäller också Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet och dess stater. 

20) utsläppande på marknaden utsläppande 
på marknaden av foder enligt artikel 3.8 i all-
männa livsmedelsförordningen, 

21) spårbarhet möjlighet att spåra foder ge-
nom alla stadier i produktions-, framställ-
nings- och distributionskedjan och följa det 
genom dessa stadier, 

22) import införsel från andra länder än 
Europeiska unionens medlemsstater, 

23) export utförsel till andra länder än Euro-
peiska unionens medlemsstater, 

24) handel på den inre marknaden införsel 
till Finland från andra medlemsstater i Euro-
peiska unionen eller utförsel från Finland till 
andra medlemsstater i Europeiska unionen, 

25) salmonellabakterie alla bakterier som 
hör till salmonellagruppen, 

26) produktionsdjur djur som avses i artikel 
3.6 i förordningen om animaliska biprodukter. 

Vad som i denna lag föreskrivs om Europe-
iska unionen eller Europeiska unionens med-
lemsstater gäller också Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet och dess stater. 

 

10 a § 

Tillstånd att använda icke-godkända foder-
tillsatser 

Foderföretagare som i utfodringen av pro-
duktionsdjur i vetenskapliga experiment som 
fodertillsats har för avsikt att använda ett 
ämne som inte har godkänts för ändamålet i 
fråga ska ansöka om tillstånd för detta av 
Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssä-
kerhetsverket får bevilja tillstånd att använda 
ämnet i ett vetenskapligt experiment, om det 
för godkännande av ämnet som fodertillsats 
krävs att ämnets effekt påvisas i produktion-
experiment. Tillstånd beviljas, om bedöm-
ningen är att experimentet sannolikt inte har 
skadliga verkningar för människors eller pro-
duktionsdjurs hälsa eller för miljön. 

Den som ansöker om tillstånd ska utse en 
ansvarsperson för experimentet. Sökanden 
ska till tillståndsansökan foga en experiment-
plan med uppgifter om det ämne som ska an-
vändas, dess användningssyfte, den mängd 
som ska användas, vilka produktionsdjur som 

10 a § 

Tillstånd att använda icke-godkända foder-
tillsatser 

Foderföretagare som i utfodringen av pro-
duktionsdjur i vetenskapliga experiment som 
fodertillsats har för avsikt att använda ett 
ämne som inte har godkänts för ändamålet i 
fråga ska ansöka om tillstånd för detta av Livs-
medelsverket. Livsmedelsverket får bevilja 
tillstånd att använda ämnet i ett vetenskapligt 
experiment, om det för godkännande av ämnet 
som fodertillsats krävs att ämnets effekt påvi-
sas i produktionsexperiment. Tillstånd bevil-
jas, om bedömningen är att experimentet san-
nolikt inte har skadliga verkningar för männi-
skors eller produktionsdjurs hälsa eller för 
miljön. 

Den som ansöker om tillstånd ska utse en 
ansvarsperson för experimentet. Sökanden 
ska till tillståndsansökan foga en experiment-
plan med uppgifter om det ämne som ska an-
vändas, dess användningssyfte, den mängd 
som ska användas, vilka produktionsdjur som 
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ska användas i experiment, utformningen av 
experiment och experimentets varaktighet. 

Närmare bestämmelser om ansökningsför-
farandet och om innehållet i ansökan utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. 

ska användas i experiment, utformningen av 
experiment och experimentets varaktighet. 

Närmare bestämmelser om ansökningsför-
farandet och om innehållet i ansökan utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. 

 

10 b § 

Avbrytande av vetenskapligt experiment 

Ett i 10 a § avsett experiment ska avbrytas, 
om det under experimentets gång framgår att 
ämnet har sådana betydande skadliga verk-
ningar för människors eller produktionsdjurs 
hälsa eller för miljön som inte kunde förutses 
när tillstånd att använda ämnet beviljades. An-
svarspersonen för experimentet ska utan 
dröjsmål underrätta Livsmedelssäkerhetsver-
ket om saken. 

10 b § 

Avbrytande av vetenskapligt experiment 

Ett i 10 a § avsett experiment ska avbrytas, 
om det under experimentets gång framgår att 
ämnet har sådana betydande skadliga verk-
ningar för människors eller produktionsdjurs 
hälsa eller för miljön som inte kunde förutses 
när tillstånd att använda ämnet beviljades. An-
svarspersonen för experimentet ska utan 
dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om sa-
ken. 

 

16 § 

Temporära begränsningar 

Om det finns grundad anledning att anta att 
ett foder kan orsaka allvarlig fara för männi-
skors eller djurs hälsa eller för miljön, kan 
jord- och skogsbruksministeriet genom för-
ordning temporärt förbjuda eller begränsa till-
verkning, utsläppande på marknaden, använd-
ning, import eller export av fodret i fråga samt 
bestämma att förbjudna foder dras bort från 
marknaden och avlägsnas från lagren på pri-
märproduktionsställena och hos övriga inne-
havare. I förordningen kan det dessutom före-
skrivas att Livsmedelssäkerhetsverket i en-
skilda fall får ge tillstånd att avvika från för-
budet och begränsningarna i förordningen, om 
det kan säkerställas att det foder som tillstån-
det gäller inte medför fara för människors el-
ler djurs hälsa eller för miljön. Förordningen 
ska då också innehålla närmare bestämmelser 
om villkoren för tillstånd. 

16 § 

Temporära begränsningar 

Om det finns grundad anledning att anta att 
ett foder kan orsaka allvarlig fara för männi-
skors eller djurs hälsa eller för miljön, kan 
jord- och skogsbruksministeriet genom för-
ordning temporärt förbjuda eller begränsa till-
verkning, utsläppande på marknaden, använd-
ning, import eller export av fodret i fråga samt 
bestämma att förbjudna foder dras bort från 
marknaden och avlägsnas från lagren på pri-
märproduktionsställena och hos övriga inne-
havare. I förordningen kan det dessutom före-
skrivas att Livsmedelsverket i enskilda fall får 
ge tillstånd att avvika från förbudet och be-
gränsningarna i förordningen, om det kan sä-
kerställas att det foder som tillståndet gäller 
inte medför fara för människors eller djurs 
hälsa eller för miljön. Förordningen ska då 
också innehålla närmare bestämmelser om 
villkoren för tillstånd. 
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17 § 

Ordnande av verksamhet 

En foderföretagare är skyldig att ordna sin 
verksamhet så att de krav på verksamheten 
och fodret som föreskrivs i Europeiska ge-
menskapens foderlagstiftning samt i denna lag 
och med stöd av den uppfylls. Bestämmelser 
om foderföretagarnas ansvar för fodersäker-
heten ingår också i artikel 17.1 i allmänna livs-
medelsförordningen. 

Bestämmelser om skyldigheten för en fo-
derföretagare att ordna kvalitetskontroll av sin 
verksamhet ingår i artiklarna 5–7 i foderhygi-
enförordningen. 

En foderföretagare ska ha lämpliga lokaler, 
anordningar och redskap för de olika stadierna 
i produktions-, bearbetnings-, och distribut-
ionskedjan. Vid hantering, användning, trans-
port och lagring av foder ska iakttas tillräcklig 
omsorgsfullhet och varsamhet i syfte att före-
bygga negativa effekter i fråga om hälsan, sä-
kerheten och miljön. 
 
 
 
 
 
 

Närmare bestämmelser om kraven i fråga 
om bearbetning, användning, transport och 
lagring av foder samt om foderföretagarnas 
egenkontroll och de undersökningar och åt-
gärder som ska utföras inom ramen för egen-
kontrollen när foder påträffas som inte upp-
fyller kraven utfärdas genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet.  

17 § 

Ordnande av verksamhet 

En foderföretagare är skyldig att ordna sin 
verksamhet så att de krav på verksamheten 
och fodret som föreskrivs i Europeiska union-
ens foderlagstiftning samt i denna lag och med 
stöd av den uppfylls. Bestämmelser om foder-
företagarnas ansvar för fodersäkerheten ingår 
också i artikel 17.1 i allmänna livsmedelsför-
ordningen. 

Bestämmelser om skyldigheten för en fo-
derföretagare att ordna kvalitetskontroll av sin 
verksamhet ingår i artiklarna 5—7 i foderhy-
gienförordningen. 

En foderföretagare ska ha lämpliga lokaler, 
anordningar och redskap för de olika stadierna 
i produktions-, bearbetnings-, och distribut-
ionskedjan. Vid hantering, användning, trans-
port och lagring av foder ska iakttas tillräcklig 
omsorgsfullhet och varsamhet i syfte att före-
bygga negativa effekter i fråga om hälsan, sä-
kerheten och miljön. 

Vid export av foder till en stat utanför Euro-
peiska unionen är det foderföretagarens an-
svar att utreda och uppfylla de importkrav och 
eventuella krav i fråga om transitering som 
den mottagande statens myndigheter har 
ställt. 

Närmare bestämmelser om kraven i fråga 
om bearbetning, användning, transport och 
lagring av foder samt om foderföretagarnas 
egenkontroll och de undersökningar och åt-
gärder som ska utföras inom ramen för egen-
kontrollen när foder påträffas som inte upp-
fyller kraven utfärdas genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet. 

 

18 § 

Anmälningsskyldighet för foderföretagare 

En foderföretagare ska i enlighet med artikel 
9 i foderhygienförordningen för registrering 
göra en skriftlig anmälan till Livsmedelssä-
kerhetsverket om verksamheten, betydande 
förändringar i den och upphörande med verk-
samheten. Anmälningsskyldigheten gäller 
dock inte foderföretagare som enbart levererar 

18 § 

Anmälningsskyldighet för foderföretagare 

En foderföretagare ska i enlighet med artikel 
9 i foderhygienförordningen för registrering 
göra en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket 
om verksamheten, betydande förändringar i 
den och upphörande med verksamheten. An-
mälningsskyldigheten gäller dock inte foder-
företagare som enbart levererar små mängder 
av dem producerade primärprodukter direkt 
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små mängder av dem producerade primärpro-
dukter direkt till en lokal gårdsbruksenhet för 
vidareanvändning.  

Av anmälan ska framgå 
1) företagarens namn och adress samt annan 

kontaktinformation anläggningsvis, 
2) företagarens företags- och organisations-

nummer, eller om sådant saknas, personbe-
teckning eller lägenhetssignum, 

3) uppgifter om verksamhetens art eller be-
tydande förändringar i verksamheten. 

En foderföretagare som avses i 1 mom. ska 
en gång varje år lämna uppgifter till Livsme-
delssäkerhetsverket på det sätt som verket be-
gär om mängden foder som tillverkats, vilka 
foder som har använts vid tillverkningen och 
deras ursprung samt om foder som har släppts 
ut på marknaden, importerats och exporterats 
och i vilka mängder. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som 
ska meddelas och om anmälningsförfarandet 
kan utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

till en lokal gårdsbruksenhet för vidarean-
vändning.  
 

Av anmälan ska framgå 
1) företagarens namn och adress samt annan 

kontaktinformation anläggningsvis, 
2) företagarens företags- och organisations-

nummer, eller om sådant saknas, personbe-
teckning eller lägenhetssignum, 

3) uppgifter om verksamhetens art eller be-
tydande förändringar i verksamheten. 

En foderföretagare som avses i 1 mom. ska 
en gång varje år lämna uppgifter till Livsme-
delsverket på det sätt som verket begär om 
mängden foder som tillverkats, vilka foder 
som har använts vid tillverkningen och deras 
ursprung samt om foder som har släppts ut på 
marknaden, importerats och exporterats och i 
vilka mängder. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som 
ska meddelas och om anmälningsförfarandet 
får utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

 

20 § 

Godkännande av foderföretagare 

En foderföretagare ska innan verksamheten 
inleds hos Livsmedelssäkerhetsverket ansöka 
om godkännande av verksamheten, om avsik-
ten är att bedriva verksamhet enligt artikel 10 
i foderhygienförordningen eller enligt punkt 
10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i bilaga 
II till den, verksamhet som kräver godkän-
nande enligt bilaga IV till TSE-förordningen 
eller artikel 8.2 i förordningen om utsläppande 
på marknaden och användning av foder, verk-
samhet enligt punkt 1 i bilaga VIII till förord-
ningen om utsläppande på marknaden och an-
vändning av foder eller tillverkning eller ut-
släppande på marknaden av foderläkemedel. 
Bestämmelser om förutsättningarna för god-
kännande enligt foderhygienförordningen och 
TSE-förordningen finns i artikel 13 i foderhy-
gienförordningen och i bilaga IV till TSE-för-
ordningen.  

Av en ansökan om godkännande ska framgå 
1) företagarens namn och adress samt annan 

kontaktinformation anläggningsvis, 

20 § 

Godkännande av foderföretagare 

En foderföretagare ska innan verksamheten 
inleds hos Livsmedelsverket ansöka om god-
kännande av verksamheten, om avsikten är att 
bedriva verksamhet enligt artikel 10 i foder-
hygienförordningen eller enligt punkt10 i av-
snittet "lokaler och utrustning" i bilaga II till 
den, verksamhet som kräver godkännande en-
ligt bilaga IV till TSE-förordningen eller arti-
kel 8.2 i förordningen om utsläppande på 
marknaden och användning av foder, verk-
samhet enligt punkt 1 i bilaga VIII till förord-
ningen om utsläppande på marknaden och an-
vändning av foder eller tillverkning eller ut-
släppande på marknaden av foderläkemedel. 
Bestämmelser om förutsättningarna för god-
kännande enligt foderhygienförordningen och 
TSE-förordningen finns i artikel 13 i foderhy-
gienförordningen och i bilaga IV till TSE-för-
ordningen.  

Av en ansökan om godkännande ska framgå 
1) företagarens namn och adress samt annan 

kontaktinformation anläggningsvis, 
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2) företagarens företags- och organisations-
nummer, eller om sådant saknas, personbe-
teckning eller lägenhetssignum, 

3) uppgifter om verksamhetens art eller be-
tydande förändringar i verksamheten, 

4) tiden då verksamheten eller verksam-
heten i ändrad form avses bli inledd. 

Även betydande förändringar i en godkänd 
anläggnings verksamhet ska vara godkända 
innan den ändrade verksamheten inleds. En 
företagare ska bereda tillsynsmyndigheten 
tillfälle att inspektera produktionsenheter och 
andra verksamhetsutrymmen innan verksam-
heten inleds. 

En foderföretagare ska godkännas om de 
krav som ställs i foderhygienförordningen och 
TSE-förordningen är uppfyllda. Ett godkän-
nande kan utfärdas villkorligt i enlighet med 
artikel 13.2 i foderhygienförordningen. För en 
godkänd företagare kan uppställas krav, be-
gränsningar och andra villkor som gäller verk-
samheten i syfte att förebygga fara för männi-
skors eller djurs hälsa eller för miljön. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som 
ska lämnas i en ansökan om godkännande av 
en företagare och om ansökningsförfarandet 
utfärdas genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet. 

2) företagarens företags- och organisations-
nummer, eller om sådant saknas, personbe-
teckning eller lägenhetssignum, 

3) uppgifter om verksamhetens art eller be-
tydande förändringar i verksamheten, 

4) tiden då verksamheten eller verksam-
heten i ändrad form avses bli inledd. 

Även betydande förändringar i en godkänd 
anläggnings verksamhet ska vara godkända 
innan den ändrade verksamheten inleds. En 
företagare ska bereda tillsynsmyndigheten 
tillfälle att inspektera produktionsenheter och 
andra verksamhetsutrymmen innan verksam-
heten inleds. 

En foderföretagare ska godkännas om de 
krav som ställs i foderhygienförordningen och 
TSE-förordningen är uppfyllda. Ett godkän-
nande kan utfärdas villkorligt i enlighet med 
artikel 13.2 i foderhygienförordningen. För en 
godkänd företagare kan uppställas krav, be-
gränsningar och andra villkor som gäller verk-
samheten i syfte att förebygga fara för männi-
skors eller djurs hälsa eller för miljön. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som 
ska lämnas i en ansökan om godkännande av 
en företagare och om ansökningsförfarandet 
utfärdas genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet. 

 

21 § 

Foderföretagarens skyldighet att lämna upp-
gifter 

Om en foderföretagare har skäl att miss-
tänka att det foder som företagaren har släppt 
ut på marknaden eller använder inte uppfyller 
kraven på säkerhet eller om det vid egenkon-
trollen upptäcks att de högsta tillåtna halterna 
av skadliga ämnen, produkter eller organismer 
har överskridits, ska företagaren omedelbart 
informera Livsmedelssäkerhetsverket. För att 
undvika riskerna med foder som har släppts ut 
på marknaden, ska foderföretagaren omedel-
bart meddela salmonellaobservationer till den 
aktör som har mottagit fodret. En företagare 
som använder foder ska omedelbart informera 
fodertillverkaren, om det för en djurhållnings-
plats enligt lagen om ett system för identifie-
ring av djur (238/2010) med stöd av 23 § i la-

21 § 

Foderföretagarens skyldighet att lämna upp-
gifter 

Om en foderföretagare har skäl att miss-
tänka att det foder som företagaren har släppt 
ut på marknaden eller använder inte uppfyller 
kraven på säkerhet eller om det vid egenkon-
trollen upptäcks att de högsta tillåtna halterna 
av skadliga ämnen, produkter eller organismer 
har överskridits, ska företagaren omedelbart 
informera Livsmedelsverket. För att undvika 
riskerna med foder som har släppts ut på 
marknaden, ska den foderföretagare som 
släppt ut fodret på marknaden omedelbart 
meddela salmonellaobservationer till den ak-
tör som har mottagit fodret. En företagare som 
använder foder ska omedelbart informera fo-
dertillverkaren om det för en sådan anlägg-
ning som avses i artikel 4.27 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/429 
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gen om djursjukdomar (441/2013) har medde-
lats beslut utifrån en formell misstanke om el-
ler ett konstaterat fall av salmonellasmitta. 
 
 
 
 

En foderföretagare ska utan dröjsmål under-
rätta Livsmedelssäkerhetsverket om under-
sökningsresultat som tyder på foder som inte 
uppfyller bestämmelserna, om undersök-
ningen har gjorts av ett i 28 b § avsett labora-
torium, och ge laboratoriet anvisningar för att 
sända anmälningar och sammandrag som av-
ses i 28 §. 

Närmare bestämmelser om anmälan får ut-
färdas genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet. 

Bestämmelser om tillbakadragning av foder 
som inte uppfyller kraven, men som redan har 
släppts ut på marknaden, finns i artikel 20 i 
den allmänna livsmedelsförordningen. 

om överförbara djursjukdomar och om änd-
ring och upphävande av vissa akter med avse-
ende på djurhälsa (djurhälsolag) har fattats 
ett beslut om förhindrade av spridning av 
sjukdom på grund av misstankar om salmo-
nella eller ett konstaterat fall av salmonella-
smitta. 

En foderföretagare ska utan dröjsmål under-
rätta Livsmedelsverket om undersökningsre-
sultat som tyder på foder som inte uppfyller 
bestämmelserna, om undersökningen har 
gjorts av ett i 28 § avsett laboratorium, och ge 
laboratoriet anvisningar för att sända i 28 § av-
sedda anmälningar och sammandrag. 
 

Närmare bestämmelser om anmälan får ut-
färdas genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet. 

Bestämmelser om tillbakadragning av foder 
som inte uppfyller kraven, men som redan har 
släppts ut på marknaden, finns i artikel 20 i 
den allmänna livsmedelsförordningen. 

 

4 kap. 
 

Myndigheterna och deras uppgifter 

4 kap. 
 

Myndigheterna och deras uppgifter 

 

22 § 

Allmän styrning och tillsyn 

Den allmänna styrningen av och tillsynen 
över verkställigheten av Europeiska gemen-
skapens foderlagstiftning och denna lag an-
kommer på jord- och skogsbruksministeriet. 

22 § 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Den allmänna styrningen och uppföljningen 
av verkställigheten av denna lag och Europe-
iska unionens lagstiftning om foder ankommer 
på jord- och skogsbruksministeriet. 

Jord- och skogsbruksministeriet utser nat-
ionella referenslaboratorier i enlighet med 
artikel 100 i kontrollförordningen. 

 

23 § 

Tillsynsmyndigheter 

Livsmedelssäkerhetsverket planerar, styr, 
utvecklar och verkställer tillsynen över foder 
på nationell nivå på det sätt som anges i denna 
lag och sköter informationen. Livsmedelssä-
kerhetsverket anlitar närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna vid tillsynen. 

23 § 

Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket 
1) planerar, styr och utvecklar foderkontrol-

len på nationell nivå, 
2) svarar för den riksomfattande tillsynen 

över verkställigheten och efterlevnaden av 
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Vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket ut-
övar regionförvaltningsverken tillsyn över fo-
derläkemedel. 

Vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket ut-
övar Tullen tillsyn över importen, exporten 
och transiteringen av foder.  

Gränsveterinärerna sörjer för tillsynen en-
ligt denna lag vid den veterinära gränskontrol-
len. 

 

denna lag och av Europeiska unionens foder-
lagstiftning,  

3) sköter den riksomfattande informationen 
och den årliga publiceringen av tillsynsresul-
taten,  

4) utarbetar kontrollplaner och rapporter 
om genomförandet av kontrollen, 

5) utser och godkänner laboratorier, 
6) utfärdar exportintyg, 
7) beviljar tillstånd för icke-godkända äm-

nen som i vetenskapliga experiment används 
som fodertillsats i foder, 

8) fungerar som en sådan nationell kontakt 
i systemet för snabb varning som avses i arti-
kel 50 i den allmänna livsmedelsförordningen, 

9) utvärderar de nationella riktlinjer för god 
praxis som avses i artikel 21 i foderhygienför-
ordningen, 

10) för en sådan förteckning över anlägg-
ningar i tredjeländer som avses i artikel 24 i 
foderhygienförordningen,  

11) ansvarar för sådan utbildning av perso-
ner som utför offentlig kontroll som avses i ar-
tikel 5.4 i kontrollförordningen, 

12) ansvarar för sådan samordning och så-
dana kontakter med kommissionen och övriga 
medlemsstater som avses i artikel 4.2 b i kon-
trollförordningen,  

13) utser fysiska personer till vilka vissa 
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen 
har delegerats med stöd av artikel 28 i kon-
trollförordningen, 

14) är ett sådant förbindelseorgan mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter som 
avses i artikel 103 i kontrollförordningen,   

15) ansvarar för upprättandet av en sådan 
riksomfattande beredskapsplan inför except-
ionella situationer som avses i artikel 115 i 
kontrollförordningen och lämnar in den och 
ändringar i dem till jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. 

Dessutom ansvarar Livsmedelsverket för de 
uppgifter som föreskrivs för den behöriga 
myndigheten i Europeiska unionens foderlag-
stiftning, om inte en viss uppgift enligt denna 
lag har överförts på en annan myndighet. 
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 23 a § 

Närings-, trafik- och miljöcentralen 

Vid tillsynen anlitar Livsmedelsverket nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna. 

 

 23 b § 

Regionförvalningsmyndigheten 

Foderläkemedel övervakas förutom av Livs-
medelsverket även av regionförvaltningsver-
ken. 

 

 23 c § 

Tullen 

Exporten av foder samt förekomsten av sal-
monellabakterier i samband med import av fo-
der övervakas förutom av Livsmedelsverket 
även av Tullen. 

 

24 § 

Auktoriserade inspektörer 

Utöver vad som bestäms i 23 § kan Livsme-
delssäkerhetsverket vid tillsynen anlita in-
spektörer som verket skriftligen har bemyndi-
gat för uppdraget och som när de utför sina 
uppgifter står under Livsmedelssäkerhetsver-
kets tillsyn. På inspektörerna tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 
när de utför uppdrag enligt denna lag. Bestäm-
melserna i skadeståndslagen (412/1974) till-
lämpas på skada som inspektörerna orsakar i 
sitt uppdrag. En inspektör ska ha för sitt upp-
drag tillräcklig yrkeskunskap om foder eller 
annan yrkeskunskap som behövs med tanke på 
tillsynen över efterlevnaden av denna lag. 

När auktoriserade inspektörer utför uppgif-
ter enligt denna paragraf tillämpas på dem vad 
som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), 
språklagen (423/2003) och samiska språkla-
gen (1086/2003). Bestämmelser om offentlig-
het för handlingar som lämnas till auktorise-
rade inspektörer och handlingar som de upp-
rättar, inspektörernas tystnadsplikt och hur of-
fentligheten för handlingar förverkligas finns 

24 § 

Auktoriserade inspektörer 

Livsmedelsverket kan skriftligen utse en ut-
omstående fysisk person till att utföra särskilt 
angivna uppgifter som anknyter till den offent-
liga kontrollen i enlighet med artikel 28 i kon-
trollförordningen (auktoriserad inspektör). 
De administrativa beslut som eventuellt ska 
fattas utifrån inspektionerna fattas av Livsme-
delsverket.  

På auktoriserade inspektörerna tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar när de utför uppdrag enligt denna lag. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974) tillämpas på 
skada som inspektörerna orsakar i sitt upp-
drag. 

Bestämmelser om de principer för god för-
valtning som ska tillämpas vid skötseln av de 
uppgifter som avses i 1 mom. finns förvalt-
ningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003) och samiska språklagen 
(1086/2003). Bestämmelser om offentlighet 
för handlingar som lämnas till auktoriserade 
inspektörer och handlingar som de upprättar, 
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i lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). 
 
 

En auktoriserad inspektör ska visa upp ett 
skriftligt intyg över sitt bemyndigande om fo-
derföretagaren kräver det. 

inspektörernas tystnadsplikt och hur offentlig-
heten för handlingar förverkligas finns i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

En auktoriserad inspektör ska visa upp ett 
skriftligt intyg över sitt bemyndigande om fo-
derföretagaren kräver det. 

  
 24 a § 

Export av foder 

Livsmedelsverket utfärdar på begäran av 
foderföretagaren exportintyg för foder, om det 
går att säkerställa att de uppgifter som ska in-
tygas är korrekta- och de krav som den motta-
gande staten har ställt för intyg uppfylls, samt 
deltar vid behov i utredningen av sådana myn-
dighetskrav som avses i 17 § 4 mom., om dessa 
krav inte kan klarläggas på något annat sätt. 
Dessutom deltar Livsmedelsverket vid behov i 
utarbetandet av sådana dokument som krävs 
för att få tillträde till och stanna kvar på fo-
dermarknaden samt annat utredningsarbete.   

Livsmedelsverket kan avbryta sitt delta-
gande i dessa uppgifter om det inte längre 
finns förutsättningar för att fortsätta utred-
ningsarbetet. 

 

25 § 

Undersökning av prov 

 
De prov som tillsynsmyndigheten tagit eller 

låtit ta för den tillsyn som avses i denna lag 
(myndighetsprov) ska undersökas i ett för 
undersökning av myndighetsprov godkänt la-
boratorium eller i ett nationellt referenslabo-
ratorium. 

De egenkontrollprover som lagstiftningen 
förutsätter och som tas med tanke på salmo-
nella ska undersökas i ett godkänt egenkon-
trollaboratorium eller i ett för undersökning av 
myndighetsprov godkänt laboratorium eller i 
ett nationellt referenslaboratorium.  

Bestämmelser om undersökning av egen-
kontrollprover med avseende på dioxin finns i 
foderhygienförordningen. 

25 § 

Officiella laboratorier och undersökning av 
myndighetsprov 

De prov som tillsynsmyndigheten tagit eller 
låtit ta för tillsynen enligt denna lag ska un-
dersökas hos Livsmedelsverket eller i ett av 
Livsmedelsverket utsett officiellt laboratorium 
i Finland eller i en annan medlemsstat i Euro-
peiska unionen. Laboratorier som undersöker 
prov ska uppfylla kraven i kontrollförord-
ningen. Ett laboratorium kan också ha en mo-
bil verksamhetsenhet. 
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26 § 

Nationella referenslaboratorier 

 
Jord- och skogsbruksministeriet utser de 

nationella referenslaboratorierna och faststäl-
ler deras uppgifter. I artikel 33 i kontrollför-
ordningen föreskrivs om de krav som gäller de 
nationella referenslaboratorierna samt om la-
boratoriernas uppgifter. 

 

26 § 

Laboratorier för egenkontroll och under-
sökning av egenkontrollprov 

De egenkontrollprov som lagstiftningen för-
utsätter och som tas med tanke på salmonella 
ska undersökas i ett laboratorium för egen-
kontroll som godkänts av Livsmedelsverket, 
hos Livsmedelsverket eller i ett officiellt labo-
ratorium som utsetts av Livsmedelsverket. Ett 
laboratorium kan också ha en mobil verksam-
hetsenhet. 

Bestämmelser om undersökning av egen-
kontrollprov med avseende på dioxin finns i 
bilaga II till foderhygienförordningen. 

 

27 § 

Godkända laboratorier 

 
Livsmedelssäkerhetsverket godkänner labo-

ratorier för undersökning av myndighetsprov 
och egenkontrollaboratorier på ansökan. Ett 
laboratorium kan också ha en mobil verksam-
hetsenhet. 

Förutsättningen för att ett egenkontrollabo-
ratorium ska godkännas är att dess kompetens 
har påvisats genom ackreditering eller med 
ackreditering jämförbar bedömning av kom-
petens i enlighet med lagen om konstaterande 
av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning 
av överensstämmelse med kraven (920/2005). 
Kompetensen hos ett bedömt laboratorium 
ska bedömas på nytt minst vart tredje år. 

Laboratorier som undersöker myndighets-
prov ska uppfylla de krav som föreskrivs i ar-
tikel 12.2 i kontrollförordningen. 

Om ett laboratorium inte uppfyller vad som 
föreskrivs i denna paragraf, men bristerna inte 
äventyrar undersökningarnas tillförlitlighet, 
kan Livsmedelssäkerhetsverket godkänna la-
boratoriet för viss tid. Laboratoriet ska inom 
utsatt tid avhjälpa bristerna och ansöka om 
slutligt godkännande. 

För ett godkänt laboratorium kan uppställas 
krav, begränsningar och andra villkor som 
gäller verksamheten i syfte att förebygga fara 
för människors eller djurs hälsa eller för mil-
jön. 

27 § 

Godkännande av laboratorier för egenkon-
troll 

 
 
 
 
 

Förutsättningen för att ett egenkontrollabo-
ratorium ska godkännas är att dess kompetens 
har påvisats genom ackreditering eller med 
ackreditering jämförbar bedömning av kom-
petens i enlighet med lagen om konstaterande 
av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning 
av överensstämmelse med kraven (920/2005). 
Kompetensen hos ett bedömt laboratorium 
ska bedömas på nytt minst vart tredje år. 
 
 
 

Om ett laboratorium inte uppfyller vad som 
föreskrivs i 1 mom., men bristerna inte även-
tyrar undersökningarnas tillförlitlighet, kan 
Livsmedelsverket godkänna laboratoriet för 
viss tid. Laboratoriet ska inom utsatt tid av-
hjälpa bristerna och ansöka om slutligt god-
kännande. 

För ett godkänt laboratorium kan det ställas 
krav, begränsningar och andra villkor som 
gäller verksamheten i syfte att förebygga fara 
för människors eller djurs hälsa eller för mil-
jön. 
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Närmare bestämmelser om de standarder 
som beskriver godkända laboratorier och om 
de krav som ställs på laboratoriernas kvalitets-
system och om övriga krav för godkännande 
av laboratorier får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om de standarder 
som beskriver godkända laboratorier och om 
de krav som ställs på laboratoriernas kvalitets-
system och om övriga krav för godkännande 
av laboratorier får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

 

28 § 

Godkända laboratoriers anmälningsskyldig-
het 

 
Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål 

underrätta sin uppdragsgivare om undersök-
ningsresultat som tyder på foder som inte upp-
fyller bestämmelserna. 

Ett godkänt laboratorium ska också under-
rätta Livsmedelssäkerhetsverket om under-
sökningar som hänför sig till uppföljning och 
övervakning av sjukdomar eller infektioner 
som direkt eller indirekt kan överföras mellan 
djur och människor (zoonoser) och om under-
sökningsresultaten samt sända de mi-
krobstammar som isolerats i undersökningar 
till ett nationellt referenslaboratorium. 

Ett godkänt laboratorium ska på Livsme-
delssäkerhetsverkets begäran lämna verket ett 
sammandrag av de i 25 § 1 och 2 mom. av-
sedda undersökningar som laboratoriet utfört 
och om undersökningsresultaten. Samman-
dragen av undersökningarna som avses i 25 § 
2 mom. och undersökningsresultaten får inte 
innehålla personuppgifter eller identifierings-
uppgifter om tillsynsobjekt. 

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål 
underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om det 
görs betydande ändringar i verksamheten, om 
verksamheten avbryts och om verksamheten 
upphör. 
 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
lämnande av anmälningar och sammandrag 
och om sändande av mikrobstammar utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

28 § 

Anmälningsskyldigheten för officiella labo-
ratorier och godkända laboratorier för 

egenkontroll 

Ett officiellt laboratorium och ett godkänt 
laboratorium för egenkontroll ska utan dröjs-
mål underrätta sin uppdragsgivare i fråga om 
undersökningsresultat som tyder på foder som 
inte följer bestämmelserna och Livsmedels-
verket i fråga om undersökningar som hänför 
sig till uppföljning och övervakning av sjuk-
domar eller infektioner som direkt eller indi-
rekt kan överföras mellan djur och människor 
(zoonoser) och om undersökningsresultaten.  

Ett officiellt laboratorium och ett godkänt 
laboratorium för egenkontroll ska sända de 
mikrobstammar som isolerats i undersök-
ningar till ett nationellt referenslaboratorium 
samt på Livsmedelsverkets begäran lämna 
verket ett sammandrag av de i 25 och 26 § av-
sedda undersökningar som laboratoriet utfört 
och om undersökningsresultaten. Samman-
dragen av de undersökningar som avses i 26 
§ och undersökningsresultaten får inte inne-
hålla personuppgifter eller identifieringsupp-
gifter om tillsynsobjekt. 

Ett officiellt laboratorium och ett godkänt 
laboratorium för egenkontroll ska utan dröjs-
mål underrätta Livsmedelsverket om det görs 
betydande ändringar i verksamheten, om 
verksamheten avbryts och om verksamheten 
upphör. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
lämnande av anmälningar och sammandrag 
och om sändande av mikrobstammar utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
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28 a § 

Nationella referenslaboratoriers anmäl-
ningsskyldighet 

Ett nationellt referenslaboratorium ska på 
begäran lämna information som behövs för 
epidemiologisk uppföljning till Livsmedelssä-
kerhetsverket och Institutet för hälsa och väl-
färd och till Livsmedelssäkerhetsverket dess-
utom sådan information om mikrobstammar 
enligt 28 § 2 mom. som behövs för styrning av 
tillsynen. Informationen till Institutet för hälsa 
och välfärd får inte innehålla identifierings-
uppgifter om tillsynsobjekt. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
lämnande av anmälningar får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

28 a § 

Nationella referenslaboratoriers anmäl-
ningsskyldighet 

Ett nationellt referenslaboratorium ska på 
begäran lämna sådan information som behövs 
för epidemiologisk uppföljning till Livsme-
delsverket och Institutet för hälsa och välfärd 
och till Livsmedelsverket dessutom sådan in-
formation om mikrobstammar enligt 28 § 2 
mom. som behövs för styrning av tillsynen. 
Informationen till Institutet för hälsa och väl-
färd får inte innehålla identifieringsuppgifter 
om tillsynsobjekt. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
lämnande av anmälningar får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 

28 b § 

Utsedda laboratorier 

Livsmedelssäkerhetsverket kan utse ett la-
boratorium i en annan medlemsstat i Europe-
iska unionen för att undersöka egenkontroll-
prover som lagstiftningen förutsätter och som 
tagits med tanke på salmonella. 

Livsmedelssäkerhetsverket utser laborato-
rier enligt 1 mom. på ansökan av en foderfö-
retagare. Förutsättningen för att ett laborato-
rium ska utses är att laboratoriet i enlighet 
med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 2160/2003 om be-
kämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen använ-
der sig av ett kvalitetssäkringssystem som 
uppfyller gällande standard och att kvalitets-
säkringssystemet har verifierats av det behö-
riga organet i medlemsstaten i fråga. 

Ansökan behöver inte göras om laboratoriet 
uppfyller kraven i artikel 12.2 i kontrollför-
ordningen. 

Närmare bestämmelser om ansökningsför-
farandet och om hur laboratorierna ska utses 
utfärdas genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet. 

28 b § 

Utsedda laboratorier 

Livsmedelsverket kan utse ett laboratorium i 
en annan medlemsstat i Europeiska unionen 
för att undersöka sådana egenkontrollprov 
som lagstiftningen förutsätter och som tagits 
med tanke på salmonella. 

Livsmedelsverket utser laboratorier enligt 1 
mom. på ansökan av en foderföretagare. För-
utsättningen för att ett laboratorium ska utses 
är att laboratoriet uppfyller kraven i artikel 
12.1 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av 
salmonella och vissa andra livsmedelsburna 
zoonotiska smittämnen med avseende på 
kvalitetssäkringssystem och att kvalitetssäk-
ringssystemet har verifierats av det behöriga 
organet i medlemsstaten i fråga. 
 

Ansökan behöver inte göras om laboratoriet 
uppfyller kraven i artikel 37.4 e i kontrollför-
ordningen. 

Närmare bestämmelser om ansökningsför-
farandet och om hur laboratorierna ska utses 
får utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 
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6 kap. 

Tillsyn 

6 kap. 

Tillsyn  

29 § 

Organisering av tillsynen 

Foder och foderföretagare ska övervakas 
objektivt och regelbundet. Övervakningen ska 
effektiviseras, om det kan misstänkas att fod-
ret eller foderföretagarens verksamhet inte 
uppfyller de krav som föreskrivs i Europeiska 
gemenskapens foderlagstiftning eller i denna 
lag eller med stöd av den. Tillsynsåtgärderna 
ska vara ändamålsenliga och på ett lämpligt 
sätt omfatta alla stadier i produktions-, bear-
betnings- och distributionskedjan för foder, 
från primärproduktionen av fodret tills det 
släpps ut på marknaden och används. 

Tillsynsmyndigheten ska vid behov ge en 
foderföretagare råd angående iakttagandet av 
Europeiska gemenskapens foderlagstiftning 
och denna lag samt de krav som föreskrivs 
med stöd av dem. Närmare bestämmelser om 
organisering av tillsynen kan utfärdas genom 
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet. 

Bestämmelser om organisering av tillsynen 
ingår också i Europeiska gemenskapens lag-
stiftning om foderkontroll, fodersäkerhet och 
foders hälsomässiga kvalitet samt foderhy-
gien. 

29 § 

Organisering av tillsynen 

Foder och foderföretagare ska övervakas 
objektivt och regelbundet. Övervakningen ska 
effektiviseras om det kan misstänkas att fodret 
eller foderföretagarens verksamhet inte upp-
fyller de krav som föreskrivs i Europeiska un-
ionens foderlagstiftning eller i denna lag. Till-
synsåtgärderna ska vara ändamålsenliga och 
på ett lämpligt sätt omfatta alla stadier i pro-
duktions-, bearbetnings- och distributionsked-
jan för foder, från primärproduktionen av fod-
ret tills det släpps ut på marknaden och an-
vänds. 

Tillsynsmyndigheten ska vid behov ge en 
foderföretagare råd i fråga om angående iakt-
tagandet av Europeiska unionens foderlag-
stiftning och denna lag. Närmare bestämmel-
ser om organisering av tillsynen får utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet.  
 

Bestämmelser om organisering av tillsynen 
ingår också i Europeiska unionens lagstiftning 
om foderkontroll, fodersäkerhet och foders 
hälsomässiga kvalitet samt foderhygien. 

 

30 § 

Tillsyn över laboratorier 

Livsmedelssäkerhetsverket övervakar att de 
laboratorier som utför sådana undersökningar 
som avses i 25 § följer denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den. 

30 § 

Tillsyn över laboratorier 

Livsmedelsverket övervakar att de laborato-
rier som utför sådana undersökningar som av-
ses i 25 och 26 § följer denna lag. 

 

32 § 

Förhandsanmälan om och provtagning av fo-
der som importeras 

Innan en foderföretagare tar emot ett foder-
parti som avses i artikel 15.5 och i artikel 17.1 

32 § 

Förhandsanmälan om och provtagning av 
särskilt riskbenäget foder som importeras 

Innan en foderföretagare tar emot ett parti 
särskilt riskbenäget foder ska företagaren 
med tanke på eventuell provtagning lämna en 
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andra stycket i kontrollförordningen ska fo-
derföretagaren med tanke på eventuell prov-
tagning lämna en anmälan till Livsmedelssä-
kerhetsverket om införsel av partiet. 
 
 
 
 

Av förhandsanmälan ska framgå 
1) importörens namn och adress, 
2) importörens företags- eller organisations-

nummer, eller om importören inte har ett så-
dant, personnummer eller lägenhetssignum, 

3) fodrets namn och typ, 
4) foderpartiets storlek, 
5) ursprungsland, 
6) tid för ankomsten till finskt territorium 

och ankomstort, 
7) importsätt. 
Foder som importeras kan, om tillsynsmyn-

digheten så bestämmer, förvaras under Tul-
lens uppsikt på ett av tillsynsmyndigheten 
godkänt ställe tills myndigheten har fått till-
räcklig utredning om att de krav som före-
skrivs i Europeiska unionens foderlagstiftning 
samt i denna lag och med stöd av den är upp-
fyllda. 

Närmare bestämmelser om när och hur fo-
derföretagare ska göra förhandsanmälan till 
Livsmedelssäkerhetsverket om foderpartier 
som avses i 1 mom. och om hur provtagning 
och annan importkontroll ska utföras utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. 

anmälan till Livsmedelsverket om införsel av 
partiet. Med ett parti särskilt riskbenäget fo-
der avses foder som enligt anmälningar via 
det system för snabb varning för livsmedel och 
foder som avses i artikel 50 i den allmänna 
livsmedelsförordningen eller enligt veten-
skapliga riskbedömningar är förenat med en 
större risk för salmonella än andra foder. 

Av förhandsanmälan ska framgå 
1) importörens namn och adress, 
2) importörens företags- eller organisations-

nummer, eller om importören inte har ett så-
dant, personnummer eller lägenhetssignum, 

3) fodrets namn och typ, 
4) foderpartiets storlek, 
5) ursprungsland, 
6) tid för ankomsten till finskt territorium 

och ankomstort, 
7) importsätt. 
Foder som importeras kan, om Livsmedels-

verket så bestämmer, förvaras under Tullens 
uppsikt på ett av Livsmedelsverket godkänt 
ställe tills verket har fått tillräcklig utredning 
om att de krav som föreskrivs i Europeiska un-
ionens foderlagstiftning samt i denna lag är 
uppfyllda. 
 
 

Närmare bestämmelser om när och hur fo-
derföretagare ska göra förhandsanmälan till 
Livsmedelsverket om foderpartier som avses i 
1 mom. och om hur provtagning och annan 
importkontroll ska utföras utfärdas genom 
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet. 

 

33 § 

Tillsynsplan 

Livsmedelssäkerhetsverket ska utarbeta den 
fleråriga nationella tillsynsplan som avses i ar-
tikel 42 i kontrollförordningen och i vilken 
uppbyggnaden och organisationen av syste-
men för foderkontroll och de strategiska må-
len, prioriteringarna och den allmänna organi-
seringen i fråga om tillsynen beskrivs. 

Utöver den fleråriga nationella tillsynspla-
nen ska Livsmedelssäkerhetsverket årligen ut-
arbeta en tillsynsplan för organiseringen av 
fodertillsynen. I den årliga tillsynsplanen ska 

33 § 

Kontrollplan och rapportering 

För att styra och samordna foderkontrollen 
utarbetar Livsmedelsverket en riksomfattande 
kontrollplan som ett led i den fleråriga nation-
ella kontrollplan som avses i artikel 109 i kon-
trollförordningen. Dessutom utarbetar Livs-
medelsverket en årlig kontrollplan för organi-
seringen av foderkontrollen samt en rapport 
om genomförandet av foderkontrollen.  

I den årliga kontrollplanen ska innehållet i 
kontrollerna och kontrollfrekvensen för till-
synsobjekten anges. I planen ska dessutom 
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anges innehållet i kontrollerna och kontroll-
frekvensen för tillsynsobjekten. I planen ska 
dessutom anges grunderna för riskbedöm-
ningen av tillsynsobjekten och för utvärde-
ringen av genomförandet av planen. 

Närmare bestämmelser om tillsynsplanen 
och dess innehåll kan utfärdas genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet. 

 

grunderna för riskbedömningen av tillsynsob-
jekten och för utvärderingen av genomföran-
det av planen anges.  

Årsrapporteringen ska inbegripa resultaten 
av analysen av foderprov och en sammanställ-
ning av andra resultat som är väsentliga för 
kontrollen, betydande förändringar, antalet 
konstaterade förseelser och deras art samt de 
åtgärder som förelagts med anledning av för-
seelserna. Rapporteringen ska också inbe-
gripa uppgifter om fodrets ursprung samt sta-
tistik över det foder som har använts vid till-
verkningen i Finland och det foder som har 
tillverkats här, med det foder som har impor-
terats och exporterats specificerat separat, 
samt mängderna av dessa foder. 

Livsmedelsverket ska lämna jord- och 
skogsbruksministeriet kontrollplanen för det 
innevarande året före utgången av mars varje 
år samt rapporter om kontrollen under det fö-
regående kalenderåret före utgången av juni 
varje år. 

 

34 § 

Rätt att utföra inspektioner och få upplys-
ningar 

 
 
 

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade in-
spektörer har för tillsynen rätt att vidta åtgär-
der som föreskrivs i denna lag och i Europe-
iska unionens lagstiftning, få tillträde till plat-
ser där foder och handlingar som gäller foder 
bearbetas, används eller förvaras, inspektera 
transportmedel, foderföretagarens bokföring 
och i 19 § avsedda journaler, samt avgiftsfritt 
ta behövliga prover av foder. I utrymmen som 
används för boende av permanent natur får in-
spektion utföras endast av myndigheter. Såd-
ana utrymmen får inspekteras endast om det 
är nödvändigt för att utreda de omständigheter 
som inspektionen gäller och det finns grundad 
anledning att misstänka att någon gjort sig 
skyldig till ett förfarande som är straffbart en-
ligt denna lag och en inspektion är nödvändig 
för utredningen av brottet. 

Tillsynsmyndigheten samt auktoriserade in-
spektörer har rätt att av foderföretagarna få de 

34 § 

Rätt att utföra inspektioner och få upplys-
ningar 

Bestämmelser om sådan offentlig kontroll 
som gäller inspektioner och provtagning finns 
i avsnitt I i kontrollförordningen.  

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade in-
spektörer har för tillsynen rätt att vidta åtgär-
der som föreskrivs i denna lag och i Europe-
iska unionens lagstiftning, få tillträde till plat-
ser där foder och handlingar som gäller foder 
bearbetas, används eller förvaras, inspektera 
transportmedel, foderföretagarens bokföring 
och i 19 § avsedda journaler, samt avgiftsfritt 
ta behövliga prover av foder. I utrymmen som 
används för boende av permanent natur får in-
spektion utföras endast av myndigheter. Såd-
ana utrymmen får inspekteras endast om det 
är nödvändigt för att utreda de omständigheter 
som inspektionen gäller och det finns grundad 
anledning att misstänka att någon gjort sig 
skyldig till ett förfarande som är straffbart en-
ligt denna lag och en inspektion är nödvändig 
för utredningen av brottet. 

Tillsynsmyndigheten samt auktoriserade in-
spektörer har rätt att av foderföretagarna få de 
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uppgifter och handlingar som behövs för in-
spektioner eller tillsyn enligt denna lag och 
Europeiska unionens lagstiftning. En foderfö-
retagare ska på uppmaning lämna tillsyns-
myndigheten och auktoriserade inspektörer 
alla de uppgifter som behövs för tillsynen och 
kontrollen. 

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om 
finska myndigheters rätt att utföra inspekt-
ioner och få information gäller också Europe-
iska unionens inspektörer. Tillsynsmyndig-
heten ska vid dessa inspektioner samarbeta 
med Europeiska unionens inspektörer. 

Närmare bestämmelser om kontroll- och 
tillsynsförfarandet samt om provtagningen 
och om undersökningen av prov får utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. 

uppgifter och handlingar som behövs för in-
spektioner eller tillsyn enligt denna lag och 
Europeiska unionens lagstiftning.  
 
 
 
 

Det som föreskrivs i 2 och 3 mom. om finska 
myndigheters rätt att utföra inspektioner och 
få information gäller också Europeiska union-
ens inspektörer. Tillsynsmyndigheten ska vid 
dessa inspektioner samarbeta med Europeiska 
unionens inspektörer. 

 

 

 34 a § 

Handräckning 

Polisen och Tullen är skyldiga att ge till-
synsmyndigheten handräckning för utförande 
av tillsynsuppdrag. Bestämmelser om polisens 
skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 
§ i polislagen (872/2011) och bestämmelser 
om Tullens handräckning finns i 100 § i tulla-
gen (304/2016). 

 

35 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Uppgifter som erhållits vid tillsynen är sek-
retessbelagda enligt vad som föreskrivs i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och i artikel 7 i kontrollförordningen. 

Utöver det som föreskrivs i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet får upp-
gifter som erhållits vid tillsynen, utan hinder 
av sekretessbestämmelserna, lämnas ut till 

1) de myndigheter som avses i 23 § för upp-
drag enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för 
utredning av brott. 

35 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

I enlighet med lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet och artikel 8 i kon-
trollförordningen är uppgifter som erhållits 
vid tillsynen sekretessbelagda.  

Utöver det som föreskrivs i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet får upp-
gifter som erhållits vid tillsynen, utan hinder 
av sekretessbestämmelserna, lämnas ut till 

1) de myndigheter som avses i 23 och 23 
a—23 c § för uppdrag enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för 
utredning av brott. 
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36 § 

Tillsynsregistret 

För tillsynen upprätthåller Livsmedelssä-
kerhetsverket ett riksomfattande register över 
anmälningsskyldiga foderföretagare enligt 18 
§, godkända laboratorier enligt 27 § och ut-
sedda laboratorier enligt 28 b §. 

36 § 

Tillsynsregistret 

För tillsynsändamål för Livsmedelsverket 
ett riksomfattande register över sådana anmäl-
ningsskyldiga foderföretagare som avses i 18 
§ samt sådana laboratorier som avses i 25, 26 
och 28 b §. 

 

37 § 

Uppgifter som införs i tillsynsregistret 

I tillsynsregistret ska i fråga om foderföreta-
gare införas 

1) företagarens namn och adress samt övriga 
kontaktuppgifter, 

2) verksamhetsställenas adresser och kon-
taktuppgifter, 

3) företagarens företags- och organisations-
nummer, eller om sådant saknas, personbe-
teckning eller lägenhetssignum, 

4) verksamhetsbeskrivning, 
5) godkännandenummer, om det är fråga om 

godkännande enligt foderhygienförordningen, 
6) uppgifter om föreläggande, förbud, straff 

eller annan påföljd som med stöd av 40–42, 45 
eller 46 § i denna lag eller artiklarna 14–16 i 
foderhygienförordningen bestämts för företa-
garen, 

7) verkställda tillsynsåtgärder samt andra 
motsvarande uppgifter som avses i denna lag 
eller med stöd av den utfärdade bestämmelser 
och föreskrifter och som behövs med tanke på 
tillsynen. 

I tillsynsregistret ska i fråga om godkända 
och utsedda laboratorier införas 
 

1) laboratoriets namn och adress samt övriga 
kontaktuppgifter, 

2) analysmetoder som tillämpas vid bedöm-
ning eller ackreditering, 

3) det i 28 b § avsedda laboratoriets analys-
metod, 

4) namnet på den person som ansvarar för 
undersökningarna i laboratoriet, 

5) uppgifter om återkallelse av godkännande 
med stöd av 44 § och om återkallelse av beslut 
om att utse ett laboratorium med stöd av 44 a § 
samt uppgifter om andra påföljder, 

37 § 

Uppgifter som införs i tillsynsregistret 

I tillsynsregistret ska i fråga om foderföreta-
gare införas 

1) företagarens namn och adress samt övriga 
kontaktuppgifter, 

2) verksamhetsställenas adresser och kon-
taktuppgifter, 

3) företagarens företags- och organisations-
nummer, eller om sådant saknas, personbeteck-
ning eller lägenhetssignum, 

4) verksamhetsbeskrivning, 
5) godkännandenummer, om det är fråga om 

godkännande enligt foderhygienförordningen, 
6) uppgifter om föreläggande, förbud, straff 

eller annan påföljd som med stöd av 40—42, 
44, 44 b, 45 eller 46 § i denna lag eller artik-
larna 14—16 i foderhygienförordningen be-
stämts för företagaren, 

7) verkställda tillsynsåtgärder samt andra 
motsvarande uppgifter enligt denna lag som 
behövs med tanke på tillsynen. 
 
 

I tillsynsregistret ska i fråga om officiella la-
boratorier, godkända laboratorier för egenkon-
troll och utsedda laboratorier införas 

1) laboratoriets namn och adress samt övriga 
kontaktuppgifter, 

2) analysmetoder som tillämpas vid bedöm-
ning eller ackreditering, 

3) det i 28 b § avsedda laboratoriets analys-
metod, 

4) namnet på den person som ansvarar för 
undersökningarna i laboratoriet, 

5) uppgifter om återkallelse av godkännande 
med stöd av 44 § och om återkallelse av beslut 
om att utse ett laboratorium med stöd av 44 a § 
samt uppgifter om andra påföljder, 
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6) uppgifter om tillsynsåtgärder som genom-
förts i godkända laboratorier samt andra mot-
svarande för tillsynen behövliga uppgifter som 
avses i denna lag eller i bestämmelser som ut-
färdats eller föreskrifter som meddelats med 
stöd av den. 

Livsmedelssäkerhetsverket offentliggör uti-
från de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. en 
förteckning över foderföretagarna och labora-
torierna. 

Uppgifterna om en foderföretagare gallras ur 
registret tio år och uppgifterna om ett laborato-
rium tre år efter det att företagaren eller labo-
ratoriet har meddelat tillsynsmyndigheten om 
att verksamheten upphört eller efter det att 
verksamheten upphört. Uppgifter om straff får 
dock gallras först när straffbarhet inte längre 
föreligger för gärningen. Om en uppgift beror 
på ett beslut som ännu inte har vunnit laga kraft 
och beslutet senare upphävs, ska uppgiften 
gallras så snart beslutet om upphävande har 
vunnit laga kraft.  

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgif-
ter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all-
män dataskyddsförordning), i dataskyddslagen 
(1050/2018) och i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet föreskrivs om behand-
ling av personuppgifter. På behandling av per-
sonuppgifter tillämpas dock inte det som anges 
i artikel 18.1 a och b i den förordningen.  

Närmare bestämmelser om registrering av 
foderföretagare kan utfärdas genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet. 

6) uppgifter om tillsynsåtgärder som genom-
förts i officiella laboratorier och godkända la-
boratorier för egenkontroll samt andra motsva-
rande för tillsynen behövliga uppgifter enligt 
denna lag. 
 

Livsmedelsverket offentliggör utifrån de 
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. en förteck-
ning över foderföretagarna och laboratorierna. 
 

Uppgifterna om en foderföretagare gallras ur 
registret tio år och uppgifterna om ett laborato-
rium tre år efter det att företagaren eller labo-
ratoriet har meddelat tillsynsmyndigheten om 
att verksamheten upphört eller efter det att 
verksamheten upphört. Uppgifter om straff får 
dock gallras först när straffbarhet inte längre 
föreligger för gärningen. Om en uppgift beror 
på ett beslut som ännu inte har vunnit laga kraft 
och beslutet senare upphävs, ska uppgiften 
gallras så snart beslutet om upphävande har 
vunnit laga kraft.  

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgif-
ter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all-
män dataskyddsförordning), i dataskyddslagen 
(1050/2018) och i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet föreskrivs om behand-
ling av personuppgifter. På behandling av per-
sonuppgifter tillämpas dock inte artikel 18.1 a 
och b i den förordningen.  

Närmare bestämmelser om registrering av 
foderföretagare får utfärdas genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet. 

 

38 § 

Tillsynsmyndigheters och auktoriserade in-
spektörers skyldighet att lämna uppgifter 

Om tillsynsmyndigheten eller en auktorise-
rad inspektör vet eller har skäl att misstänka 
att ett foder eller användningen av det kan or-
saka fara för människors eller djurs hälsa eller 
för miljön, ska tillsynsmyndigheten eller den 
auktoriserade inspektören trots sekretessbe-
stämmelserna omedelbart underrätta den be-
höriga miljö-, livsmedels-, veterinär- eller häl-
soskyddsmyndigheten om saken. En anmälan 

38 § 

Tillsynsmyndigheters och auktoriserade in-
spektörers skyldighet att lämna uppgifter 

Om tillsynsmyndigheten eller en auktorise-
rad inspektör vet eller har skäl att misstänka 
att ett foder eller användningen av det kan or-
saka fara för människors eller djurs hälsa eller 
för miljön, ska tillsynsmyndigheten eller den 
auktoriserade inspektören trots sekretessbe-
stämmelserna omedelbart underrätta den be-
höriga miljö-, livsmedels-, veterinär- eller häl-
soskyddsmyndigheten om saken. En anmälan 
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ska också alltid göras till Livsmedelssäker-
hetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket ska 
göra en anmälan till Institutet för hälsa och 
välfärd, om ett foder eller användningen av ett 
foder kan orsaka fara för människors hälsa.  

Tillsynsmyndigheten och en auktoriserad 
inspektör är skyldig att meddela Livsmedels-
säkerhetsverket de uppgifter som behövs för 
de register som verket för med stöd av 36 §. 
Tillsynsmyndigheten är dessutom skyldig att 
på begäran meddela Livsmedelssäkerhetsver-
ket de övriga uppgifter om inspektioner, till-
synsåtgärder, tillsynspersonal, avgifter och 
tillsynen som behövs för uppföljningen av till-
synen enligt denna lag. 

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade in-
spektörer ska uppge de uppgifter som avses i 
1 och 2 mom. på det sätt som Livsmedelssä-
kerhetsverket bestämmer. 

Närmare bestämmelser om tillsynsmyndig-
heters och auktoriserade inspektörers anmäl-
ningsskyldighet kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

ska också alltid göras till Livsmedelsverket. 
Livsmedelsverket ska göra en anmälan till In-
stitutet för hälsa och välfärd, om ett foder eller 
användningen av ett foder kan orsaka fara för 
människors hälsa.  

Tillsynsmyndigheten och en auktoriserad 
inspektör är skyldig att meddela Livsmedels-
verket de uppgifter som behövs för det register 
som verket för med stöd av 36 §. Tillsynsmyn-
digheten är dessutom skyldig att på begäran 
meddela Livsmedelsverket de övriga uppgifter 
om inspektioner, tillsynsåtgärder, tillsynsper-
sonal, avgifter och tillsynen som behövs för 
uppföljningen av tillsynen enligt denna lag. 

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade in-
spektörer ska uppge de uppgifter som avses i 
1 och 2 mom. på det sätt som Livsmedelsver-
ket bestämmer. 

Närmare bestämmelser om tillsynsmyndig-
heters och auktoriserade inspektörers anmäl-
ningsskyldighet får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 

39 § 

Offentliggörande av tillsynsresultat 

Livsmedelssäkerhetsverket offentliggör till-
synsresultaten. Sekretessbelagda uppgifter 
som avses i 35 § får dock inte offentliggöras. 
 
 
 
 

Närmare bestämmelser om offentliggöran-
det av tillsynsresultaten kan utfärdas genom 
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet. 

39 § 

Offentliggörande av tillsynsresultat 

Livsmedelsverket offentliggör årligen på sin 
webbplats den rapport om foderkontrollen 
som avses i 33 §. Sekretessbelagda uppgifter 
enligt 35 § får dock inte offentliggöras. 

Bestämmelser om konfidentiell behandling 
och öppenhet i offentlig kontroll finns i artikel 
8 och 11 i kontrollförordningen. 

Närmare bestämmelser om offentliggöran-
det av tillsynsresultaten får utfärdas genom 
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet. 

 

 39 a § 

Maskinell underskrift 

Beslut enligt denna lag som utarbetats med 
hjälp av automatisk databehandling och de 
handlingar som hänför sig till ärendet får un-
dertecknas maskinellt. 
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40 § 

Avhjälpande av missförhållande 

 
 
 
 
 
 

Tillsynsmyndigheten kan föreskriva att ett 
missförhållande ska avhjälpas om ett foder, in-
formationen om fodret, ett stadium i produkt-
ions-, bearbetnings- eller distributionskedjan 
eller produktionslokalerna, primärprodukt-
ionsstället eller den verksamhet som bedrivs 
där kan orsaka hälsofara, äventyra sanningsen-
ligheten eller tillräckligheten när det gäller in-
formationen om fodret eller vilseleda konsu-
menten eller i övrigt inte uppfyller kraven i fo-
derlagstiftningen. Missförhållandet ska avhjäl-
pas omedelbart eller inom den tid tillsynsmyn-
digheten fastställt. 

40 § 

Föreläggande 

Den som inte iakttar denna lag, Europeiska 
unionens foderlagstiftning och de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av dem ska i enlig-
het med artikel 138.2 i kontrollförordningen 
med hänsyn till ärendets art föreläggas av till-
synsmyndigheten att fullgöra skyldigheterna. 

Tillsynsmyndigheten kan bestämma att ett 
missförhållande ska avhjälpas om ett foder, in-
formationen om fodret, ett stadium i produkt-
ions-, bearbetnings- eller distributionskedjan 
eller produktionslokalerna, primärprodukt-
ionsstället eller den verksamhet som bedrivs 
där kan orsaka hälsofara, äventyra sanningsen-
ligheten eller tillräckligheten när det gäller in-
formationen om fodret eller vilseleda konsu-
menten eller i övrigt inte uppfyller kraven i fo-
derlagstiftningen. Missförhållandet ska avhjäl-
pas omedelbart eller inom den tid tillsynsmyn-
digheten fastställt. 

 

42 § 

Ny bearbetning, förstörande och återsän-
dande av foder 

Har tillsynsmyndigheten med stöd av 41 § 
meddelat ett förbud mot produktion, fram-
ställning, bearbetning, utsläppande på mark-
naden, användning, handel på den inre mark-
naden, import eller export av foder, får Livs-
medelssäkerhetsverket bestämma att fodret på 
ett sätt som verket godkänner och på foderfö-
retagarens bekostnad ska bearbetas på nytt, 
förstöras, användas för annat ändamål eller 
återsändas till ursprungslandet. Till beslutet 
kan fogas bestämmelser om det förfarande 
som ska iakttas vid verkställigheten. 

42 § 

Ny bearbetning, förstörande och återsän-
dande av foder 

Har tillsynsmyndigheten med stöd av 41 § 
meddelat ett förbud mot produktion, fram-
ställning, bearbetning, utsläppande på mark-
naden, användning, handel på den inre mark-
naden, import eller export av foder, får Livs-
medelsverket bestämma att fodret på ett sätt 
som verket godkänner och på foderföretaga-
rens bekostnad ska bearbetas på nytt, förstö-
ras, användas för annat ändamål eller återsän-
das till ursprungslandet. Till beslutet kan fo-
gas bestämmelser om det förfarande som ska 
iakttas vid verkställigheten. 

 

44 § 

Återkallelse av godkännande av ett laborato-
rium 

Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla 
godkännandet av ett godkänt laboratorium, 
om laboratoriet lägger ned den verksamhet 
som utgör grund för godkännandet. 

44 § 

Återkallelse av godkännande av ett laborato-
rium för egenkontroll 

Livsmedelsverket ska återkalla godkännan-
det av ett godkänt laboratorium för egenkon-
troll om laboratoriet lägger ned den verksam-
het som utgör grund för godkännandet. 
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Dessutom kan Livsmedelssäkerhetsverket 
återkalla ett godkännande, om ett laborato-
rium eller den verksamhet som bedrivs där på 
något väsentligt sätt bryter mot de krav som 
föreskrivs i denna lag eller med stöd av den 
och om laboratoriet inte trots Livsmedelssä-
kerhetsverkets föreläggande avhjälper bris-
terna inom rimlig tid. Ett godkännande kan 
dock återkallas omedelbart, om det är nödvän-
digt på grund av en oskälig skada som verk-
samheten medför för människors eller djurs 
hälsa eller för miljön. 

Livsmedelssäkerhetsverket kan också åter-
kalla ett godkännande av ett laboratorium un-
der den tid behandlingen av ett ärende enligt 2 
mom. kräver, om bristerna i verksamheten vid 
laboratoriet riskerar äventyra undersöknings-
resultatens tillförlitlighet. 

Dessutom kan Livsmedelsverket återkalla 
godkännandet av ett laboratorium för egen-
kontroll, om laboratoriet på något väsentligt 
sätt bryter mot eller det i laboratoriets verk-
samhet på något väsentlig sätt bryts mot de 
krav som föreskrivs i denna lag och laborato-
riet trots Livsmedelsverkets föreläggande inte 
avhjälper bristerna inom skälig tid. Ett god-
kännande kan dock återkallas omedelbart, om 
det är nödvändigt på grund av en oskälig 
skada som verksamheten medför för männi-
skors eller djurs hälsa eller för miljön. 

Livsmedelsverket kan också återkalla ett 
godkännande av ett laboratorium för egenkon-
troll under den tid behandlingen av ett ärende 
enligt 2 mom. kräver, om bristerna i verksam-
heten vid laboratoriet riskerar äventyra under-
sökningsresultatens tillförlitlighet. 

 

44 a § 

Återkallelse av beslut om att utse ett labora-
torium 

Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla det 
beslut genom vilket verket har utsett ett labo-
ratorium, om den foderföretagare som avses i 
28 b § begär det eller om verket får kännedom 
om att laboratoriet lägger ned sin verksamhet. 

Livsmedelssäkerhetsverket får återkalla ett 
beslut om att utse ett laboratorium, om verket 
får kännedom om att laboratoriet eller den 
verksamhet som bedrivs där på något väsent-
ligt sätt bryter mot kraven enligt denna lag. 

Livsmedelssäkerhetsverket får återkalla ett 
beslut om att utse ett laboratorium också för 
den tid som behandlingen av ett ärende som 
avses i 2 mom. kräver, om det är nödvändigt 
på grund av att verksamheten medför oskälig 
skada för människors eller djurs hälsa eller för 
miljön eller om bristerna i verksamheten vid 
laboratoriet riskerar äventyra undersöknings-
resultatens tillförlitlighet. 

44 a § 

Återkallelse av beslut om att utse ett labora-
torium 

Livsmedelsverket ska återkalla det beslut ge-
nom vilket verket har utsett ett sådant labora-
torium som avses i 28 b § om en foderföreta-
gare begär det eller om verket får kännedom 
om att laboratoriet lägger ned sin verksamhet. 

Livsmedelsverket får återkalla ett beslut om 
att utse ett laboratorium, om verket får känne-
dom om att laboratoriet på något väsentligt 
sätt bryter mot kraven enligt denna lag eller att 
det i laboratoriets verksamhet på något väsent-
ligt sätt bryts mot kraven enligt denna lag. 

Livsmedelsverket får återkalla ett beslut om 
att utse ett laboratorium också för den tid som 
behandlingen av ett sådant ärende som avses i 
2 mom. kräver, om det är nödvändigt på grund 
av att verksamheten medför oskälig skada för 
människors eller djurs hälsa eller för miljön 
eller om bristerna i verksamheten vid labora-
toriet riskerar äventyra undersökningsresulta-
tens tillförlitlighet. 

 

44 b § 

Återkallelse av tillstånd 

44 b § 

Återkallelse av tillstånd 

Livsmedelsverket får återkalla ett i 10 a § av-
sett tillstånd, om tillståndsinnehavaren på ett 
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Livsmedelssäkerhetsverket får återkalla ett i 
10 a § avsett tillstånd, om tillståndsinnehava-
ren på ett väsentligt sätt bryter mot tillstånds-
villkoren enligt denna lag. 

väsentligt sätt bryter mot tillståndsvillkoren 
enligt denna lag. 

 

45 § 

Vite och tvångsutförande 

Livsmedelssäkerhetsverket kan förena ett 
föreläggande enligt 40 §, ett förbud enligt 41 
§ eller ett föreläggande om förnyad hantering, 
förstörande eller återsändande enligt 42 § med 
vite eller med hot om att det som försummats 
vidtas på den försumliges bekostnad. 

I ett ärende som gäller vite, hot om tvångs-
utförande eller tvångsutförande iakttas vite-
slagen (1113/1990). 

45 § 

Vite och tvångsutförande 

Livsmedelsverket kan förena ett föreläg-
gande enligt 40 §, ett förbud enligt 41 § samt 
ett föreläggande om ny bearbetning, förstö-
rande eller återsändande enligt 42 § med vite 
eller med hot om att det som försummats kom-
mer att utförs på den försumliges bekostnad. 

Bestämmelser om vite och hot om tvångsut-
förande finns i viteslagen (1113/1990). 

 

46 § 

Straffbestämmelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het 

1) producerar, framställer, släpper ut på 
marknaden, importerar eller exporterar foder 
som inte uppfyller de krav som före-skrivs i 6, 
7 eller 9–15 a § eller med stöd av dem, 

2) bryter mot vad som föreskrivs om fram-
ställning, bearbetning, transport, lagring, an-
vändning eller kvalitetssäkring av foder i 17 § 
eller med stöd av den, 
 

3) bryter mot ett temporärt förbud som med-
delats med stöd av 16 §, 

4) försummar den anmälningsskyldighet som 
föreskrivs i 18 §, den skyldighet att föra journal 
som föreskrivs i 19 § eller den skyldighet att 
lämna uppgifter som föreskrivs i 34 § 2 mom., 

5) försummar att ansöka om godkännande 
som foderföretagare enligt 20 §, 

6) i strid med 14 eller 15 § eller i övrigt ger 
vilseledande uppgifter om ett foder eller ett fo-
ders egenskaper, 

7) försummar att iaktta förpackningskrav en-
ligt 15 a §, 

8) bryter mot ett föreläggande som meddelats 
med stöd av 40 §, ett förbud som meddelats 
med stöd av 41 §, ett föreläggande som gäller 
bearbetning, förstörande eller återsändande 

46 § 

Straffbestämmelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het 

1) producerar, framställer, släpper ut på 
marknaden, importerar eller exporterar foder 
som inte uppfyller de krav som föreskrivs i 6, 
7 eller 9—15 a § eller med stöd av dem, 

2) bryter mot bestämmelserna om framställ-
ning, bearbetning, transport, lagring, använd-
ning eller kvalitetssäkring av foder i 17 § 1—3 
mom. eller mot bestämmelser som utfärdats 
med stöd av 17 § 5 mom., 

3) bryter mot ett temporärt förbud som med-
delats med stöd av 16 §, 

4) försummar den anmälningsskyldighet som 
föreskrivs i 18 §, den skyldighet att föra journal 
som föreskrivs i 19 § eller den skyldighet att 
lämna uppgifter som föreskrivs i 34 § 3 mom., 

5) försummar att ansöka om godkännande 
som foderföretagare enligt 20 §, 

6) i strid med 14 eller 15 § eller i övrigt ger 
vilseledande uppgifter om ett foder eller ett fo-
ders egenskaper, 

7) försummar att iaktta förpackningskrav en-
ligt 15 a §, 

8) bryter mot ett föreläggande som meddelats 
med stöd av 40 §, ett förbud som meddelats 
med stöd av 41 §, ett föreläggande som gäller 
bearbetning, förstörande eller återsändande 
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som meddelats med stöd av 42 § eller fortsätter 
sin verksamhet fastän en registrering eller ett 
godkännande har avbrutits med stöd av artikel 
14 eller återkallats med stöd av artikel 15 i fo-
derhygienförordningen, eller 

9) bryter mot 
a) de allmänna kraven om fodersäkerhet i ar-

tikel 15 i allmänna livsmedelsförordningen, ar-
tikel 4 i foderhygienförordningen eller bilaga I 
del A, bilaga II eller bilaga III till foderhygien-
förordningen eller artikel 4 eller artikel 6 i för-
ordningen om utsläppande på marknaden och 
användning av foder, 

b) kraven om fodrets spårbarhet och om regi-
strering av uppgifter enligt artikel 18 i all-
männa livsmedelsförordningen, artikel 4 punkt 
A eller artikel 5 i GMO-spårbarhetsförord-
ningen eller bilaga I del A II eller bilaga II till 
foderhygienförordningen, 

c) kravet om anmälning med tanke på regi-
strering i artikel 9 i foderhygienförordningen, 

d) kravet om godkännande av anläggningar i 
artikel 10 i foderhygienförordningen eller 
punkt 10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i 
bilaga II till den, artikel 8.2 i förordningen om 
utsläppande på marknaden och användning av 
foder eller punkt 1 i bilaga VIII till den och bi-
laga IV till TSE-förordningen, 

e) bestämmelserna om skyldigheter för fo-
derföretagare i artikel 20 i allmänna livsme-
delsförordningen eller artikel 5 i förordningen 
om utsläppande på marknaden och användning 
av foder, 

f) egenkontrollskyldigheterna i artiklarna 5–
7 i foderhygienförordningen eller bilaga I och 
II till den, 

g) bestämmelserna om export i artikel 12 i 
allmänna livsmedelsförordningen, 

h) bestämmelserna om utsläppande på mark-
naden i artikel 3 i tillsatsförordningen eller ar-
tikel 9 i förordningen om utsläppande på mark-
naden och användning av foder, 

i) bestämmelserna om märkning eller presen-
tation i artikel 16 i tillsatsförordningen eller bi-
laga III till den, artikel 25 i förordningen om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder, ar-
tikel 4.b i GMO-spårbarhetsförordningen eller 
artikel 11 eller artikel 13–20 i förordningen om 
utsläppande på marknaden och användning av 
foder eller bilaga II eller V–VIII till den för-
ordningen, 

som meddelats med stöd av 42 § eller fortsätter 
sin verksamhet fastän en registrering eller ett 
godkännande har avbrutits med stöd av artikel 
14 eller återkallats med stöd av artikel 15 i fo-
derhygienförordningen, eller 

9) bryter mot 
a) de allmänna kraven om fodersäkerhet i ar-

tikel 15 i allmänna livsmedelsförordningen, ar-
tikel 4 i foderhygienförordningen eller bilaga I 
del A, bilaga II eller bilaga III till foderhygien-
förordningen eller artikel 4 eller artikel 6 i för-
ordningen om utsläppande på marknaden och 
användning av foder, 

b) kraven om fodrets spårbarhet och om regi-
strering av uppgifter enligt artikel 18 i all-
männa livsmedelsförordningen, artikel 4 punkt 
A eller artikel 5 i GMO-spårbarhetsförord-
ningen eller bilaga I del A punkt II eller bilaga 
II till foderhygienförordningen, 

c) kravet om anmälning med tanke på regi-
strering i artikel 9 i foderhygienförordningen, 

d) kravet om godkännande av anläggningar i 
artikel 10 i foderhygienförordningen eller 
punkt 10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i 
bilaga II till den, artikel 8.2 i förordningen om 
utsläppande på marknaden och användning av 
foder eller punkt 1 i bilaga VIII till den och bi-
laga IV till TSE-förordningen, 

e) bestämmelserna om skyldigheter för fo-
derföretagare i artikel 20 i allmänna livsme-
delsförordningen eller artikel 5 i förordningen 
om utsläppande på marknaden och användning 
av foder, 

f) egenkontrollskyldigheterna i artiklarna 
5—7 i foderhygienförordningen eller bilaga I 
och II till den, 

g) bestämmelserna om export i artikel 12 i 
allmänna livsmedelsförordningen, 

h) bestämmelserna om utsläppande på mark-
naden i artikel 3 i tillsatsförordningen eller ar-
tikel 9 i förordningen om utsläppande på mark-
naden och användning av foder, 

i) bestämmelserna om märkning eller presen-
tation i artikel 16 i tillsatsförordningen eller bi-
laga III till den, artikel 25 i förordningen om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder, ar-
tikel 4.b i GMO-spårbarhetsförordningen eller 
artikel 11 eller artikel 13—20 i förordningen 
om utsläppande på marknaden och användning 
av foder eller bilaga II eller V—VIII till den 
förordningen, 
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j) bestämmelserna om förpackning i artikel 
16 i tillsatsförordningen eller artikel 23 i för-
ordningen om utsläppande på marknaden och 
användning av foder, 

k) bestämmelserna om allmänna an-vänd-
ningsvillkor i bilaga IV till tillsatsförordningen 
och bilaga I till förordningen om utsläppande 
på marknaden och an-vändning av foder, 

l) kravet om ansökan om godkännande i arti-
kel 4 i tillsatsförordningen eller artikel 16 i för-
ordningen om genetiskt modifierade livsmedel 
och foder, 

m) förbuden angående utfodring av djur i bi-
laga IV till TSE-förordningen eller bilaga III 
till förordningen om utsläppande på mark-
naden och användning av foder, eller 

n) en foderrättsakt i Europeiska unionens 
lagstiftning om genomförande av förordning-
arna i underpunkterna a–m, 

ska, om inte försummelsen eller den fara för 
människors eller djurs hälsa eller för miljön 
som gärningen medfört ska anses ringa eller 
om inte strängare straff för gärningen före-
skrivs någon annanstans i lag, för foderlagsför-
seelse dömas till böter. 

j) bestämmelserna om förpackning i artikel 
16 i tillsatsförordningen eller artikel 23 i för-
ordningen om utsläppande på marknaden och 
användning av foder, 

k) bestämmelserna om allmänna använd-
ningsvillkor i bilaga IV till tillsatsförordningen 
och bilaga I till förordningen om utsläppande 
på marknaden och användning av foder, 

l) kravet om ansökan om godkännande i arti-
kel 4 i tillsatsförordningen eller artikel 16 i för-
ordningen om genetiskt modifierade livsmedel 
och foder, 

m) förbuden angående utfodring av djur i bi-
laga IV till TSE-förordningen eller bilaga III 
till förordningen om utsläppande på mark-
naden och användning av foder, eller 

n) en foderrättsakt i Europeiska unionens 
lagstiftning om genomförande av förordning-
arna i underpunkterna a—m, 

ska, om inte försummelsen eller den fara för 
människors eller djurs hälsa eller för miljön 
som gärningen medfört ska anses ringa eller 
om inte strängare straff för gärningen före-
skrivs någon annanstans i lag, för foderlagsför-
seelse dömas till böter. 

 

47 § 

Polisanmälan 

Livsmedelssäkerhetsverket gör polisanmä-
lan om foderlagsförseelse för de myndigheters 
räkning som avses i 23 § och för de auktorise-
rade inspektörers räkning som avses i 24 §. 
Anmälan behöver dock inte göras, om förse-
elsen som helhet betraktad ska anses som up-
penbart ringa. 

47 § 

Polisanmälan 

Livsmedelsverket gör polisanmälan om fo-
derlagsförseelse för de myndigheters räkning 
som avses i 23, 23 a—23 c § och för de auk-
toriserade inspektörers räkning som avses i 24 
§. Anmälan behöver dock inte göras, om för-
seelsen som helhet betraktad ska anses som 
uppenbart ringa. 

 

48 § 

Skadeståndsskyldighet 

Den som tillverkat, låtit tillverka eller i lan-
det infört foder ska ersätta skador som åsam-
kas köparen av att ett foder i yrkesmässig an-
vändning inte uppfyller de krav som före-
skrivs i Europeiska gemenskapens foderlag-
stiftning, i denna lag eller med stöd av den. 
Ersättning ska betalas även om skadan inte or-
sakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. 

48 § 

Skadeståndsskyldighet 

Den som tillverkat, låtit tillverka eller i lan-
det infört foder ska ersätta skador som åsam-
kas köparen av att ett foder i yrkesmässig an-
vändning inte uppfyller de krav som före-
skrivs i Europeiska unionens foderlagstift-
ning, i denna lag eller med stöd av den. Ersätt-
ning ska betalas även om skadan inte orsakats 
uppsåtligen eller av vårdslöshet. 
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Någon skadeståndsskyldighet enligt 1 mom. 
föreligger dock inte, om den mot vilken ska-
deståndsanspråket framställs visar att det är 
sannolikt att fodret inte varit behäftat med det 
fel som orsakat skadan vid den tid då han 
släppte ut fodret på marknaden. 

Angående skyldigheten för den som tillver-
kat, låtit tillverka eller i landet infört foder att 
ersätta skador fodret har orsakat på person el-
ler på sådan egendom som är avsedd för en-
skild användning eller konsumtion och som 
den skadelidande huvudsakligen har använt 
på ett sådant sätt föreskrivs i produktansvars-
lagen (694/1990). 

Någon skadeståndsskyldighet enligt 1 mom. 
föreligger dock inte, om den mot vilken ska-
deståndsanspråket framställs visar att det är 
sannolikt att fodret inte varit behäftat med det 
fel som orsakat skadan vid den tid då han 
släppte ut fodret på marknaden. 

Angående skyldigheten för den som tillver-
kat, låtit tillverka eller i landet infört foder att 
ersätta skador fodret har orsakat på person el-
ler på sådan egendom som är avsedd för en-
skild användning eller konsumtion och som 
den skadelidande huvudsakligen har använt 
på ett sådant sätt föreskrivs i produktansvars-
lagen (694/1990). 

 

49 § 

Avgifter 

 
För myndighetsprestationer enligt denna lag 

tas avgifter ut till staten enligt vad som före-
skrivs i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992). 

 

49 § 

Avgifter för statliga myndigheters prestat-
ioner 

Bestämmelser om avgifter för den tillsyn 
som statliga myndigheter utövar med stöd av 
denna lag eller Europeiska unionens lagstift-
ning finns i kontrollförordningen. Dessutom 
tillämpas lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992), om inte något annat i kon-
trollförordningen. Närmare bestämmelser om 
de nationella arrangemangen enligt artik-
larna 79—82 i kontrollförordningen och be-
stämmandet av avgifternas storlek får utfär-
das genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet. 

 

50 § 

Arvoden och kostnadsersättningar 

Livsmedelssäkerhetsverket betalar arvoden 
och kostnadsersättningar för inspektioner och 
provtagningar enligt denna lag till de inspek-
törer som auktoriserats av verket. 

 

upphävs 

 

51 § 

Ändringssökande 

Ett beslut som fattats med stöd av 20 och 
40–44 § får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

51 § 

Ändringssökande 

I fråga om beslut av statliga myndigheter, 
med undantag av beslut som avses i 20 och 
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När det gäller andra beslut får omprövning 
begäras på det sätt som anges i förvaltningsla-
gen. Det beslut som meddelas med anledning 
av begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som avses i 40–44 § får överklagas genom be-
svär på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen. Över andra beslut av förvaltnings-
domstolen får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. 

Ändring i en avgift som en statlig myndig-
het har fastställt får sökas på det sätt som 
anges i lagen om grunderna för avgifter till 
staten. 

40—44 a §, får omprövning begäras. Bestäm-
melser om begäran av omprövning finns i för-
valtningslagen. 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). 

Bestämmelser om sökande av ändring i en 
avgift som påförts av en statlig myndighet 
finns i lagen om grunderna för avgifter till sta-
ten. 

 

 

 51 a § 

Skydd för rapportörers identitet 

Om en fysisk person har rapporterat till en 
tillsynsmyndighet om en faktisk eller miss-
tänkt överträdelse av bestämmelser som om-
fattas av myndighetens offentliga kontroll ska 
rapportörens identitet hållas hemlig, om det 
utifrån omständigheterna kan bedömas vara 
till nackdel för rapportören att hans eller hen-
nes identitet röjs. 

 

 ——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

Genom denna lag upphävs jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om genomfö-
rande av offentlig kontroll av foder 
(450/2009). 

——— 
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