Landskapsregeringens anteckningar

ANMÄLAN FÖR REGISTRERING
Aktör inom primärproduktion av foder

Ny registrering
GRUNDUPPGIFTER

Anmälan om
nedläggning

Förändring av
registreringsuppgifter

Lägenhetssignum (FO-nummer/
Personbeteckning

Producentens/Gårdsbruksenhetens namn

Utdelningsadress

Postnummer och -anstalt

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktpersons namn (om annan än producent)

PRODUKTIONSINRIKTNING

Kommun där gården är
belägen

Kontaktpersons telefonnummer

Mjölkproduktion

Nötköttproduktion

Får-/gethushållning

Grisproduktion

Svinköttproduktion

Hästhushållning

Äggproduktion

Fjäderfäköttproduktion

Övrigt, vad?

Den som producerar (såväl för eget bruk som för försäljning), blandar till och använder
samt tillverkar foder förutsätts registrera sig som foderföretagare.
Jag registrerar mig som foderföretagare i fråga om följande verksamhet/verksamheter inom
primärproduktionen (se ifyllningsanvisningar på blankettens baksida):
Produktion av foder (t.ex. odling av foderspannmål, tillverkning av ensilage)
Tillblandning av foder utan tillsatser/förblandningar för gårdens eget bruk
Användning av foder (utfodring av djur)
Jag registrerar mig som foderföretagare i fråga om följande verksamhet:
Tillverkning av foder med användning av tillsatser/förblandningar för gårdens eget
bruk

Postadress

Telefon

Telefax

PB 1060
(018) 25000
(018) 19155
AX-22111 MARIEHAMN, Åland
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman

E-post

registrator@regeringen.ax
URL www.regeringen.ax
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YTTERLIGARE
UPPLYSNINGAR

Jag intygar att uppgifterna ovan är riktiga
_____ 20___

Underskrift__________________________________

Ort och datum

Namnförtydligande____________________________
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ANVISNING
Myndighetens skyldighet att föra register över foderföretagarna bygger på Europaparlamentets och
rådets förordning 183/2005 om foderhygien. Enligt den får foderföretagarna, inklusive
jordbrukarna, inte utöva sin verksamhet utan registrering eller godkännande. Godkännande krävs i
vissa fall.
I grunduppgifterna anmäls i första hand lägenhetssignum och om lägenhetssignumet inte finns
anmäls FO-nummer. Om man inte har någotdera av ovannämnda parametrar anmäls
personbeteckning.
Med primärproduktion av foder, avses t.ex. odling av foderspannmål för försäljning, överlåtelse
utan vederlag och/eller utfodring av gårdens livsmedelsproducerande djur. Primärproduktion av
foder är också transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen samt
transport av primärprodukter från produktionsplatsen till exempelvis en foderfabrik eller ett lager
(utanför gården).
Tillblandning av foder uteslutande för den egna gårdens behov utan att använda tillsatser eller
förblandningar innehållande tillsatser betraktas också som primärproduktion. Ensileringstillsatser är
fodertillsatser, men i detta sammanhang räknas de ingå i primärproduktionen av foder.
Användning av foder hör till primärproduktion inom fodersektorn om djuren utfodras med antingen
hemmaproducerat eller köpt foder.
En jordbrukare eller producent kan registrera sig som foderföretagare som bedriver
primärproduktion av foder i fråga om en eller flera av de verksamheter som nämns ovan.
Tillverkning av foder för gårdens eget behov med användning av tillsatser eller förblandningar är
inte primärproduktion, men också denna verksamhet registreras med denna blankett. Om gården vid
tillverkningen av gårdsblandningar använder tillsatser som kräver godkännande (FormiTM LHS till
avvanda smågrisar och slaktsvin, VevoVitall till avvanda smågrisar, koccidiostatika) skall gården
registrera sig med blankett ”Anmälan för registrering av företag som handlar med fodermedel” samt
ansöka om godkännande för användning av tillsatser med blankett ”Ansökan om godkännande –
användning av fodertillsatser i olika verksamheter”
Om man på gården blandar till eller tillverkar foder för försäljning skall registreringen göras med
blanketten ”Anmälan för registrering av företag som handlar med fodermedel”.

