
MÄRKNING AV
FODERLAGREN

BESTÄLLNING

Det lagersignum som uppges i foderbeställningen 
kan automatiskt skrivas in på fraktsedeln på foder-
fabriken. Då kan föraren på egen hand lossa fodret i 
rätt silo. Korrekta lageruppgifter minskar förtretliga 
felleveranser. 

Enligt förordningen om bedrivande av verksamhet 
inom foderbranschen, som är under beredning, är fo-
derföretagare skyldiga att i sina journaler dokumen-
tera lagrets signum dit fodret i fråga har levererats. 
Dessutom ska följande uppgifter om foderanvändning-
en dokumenteras: fodrets namn, mängd, foderförsäl-
jarens namn och adress och fodrets leveransdatum.

Det lagersignum som skrivs in på fraktsedeln och ar-
kiveringen av fraktsedlarna ska uppfylla de förord-
ningsenliga kraven för dokumentation.

TRYGG MAT ÄR EN 
KONKURRENSFÖRDEL

God mat tillreds av rena basråvaror. Det är i första 
hand fodret på husdjursgården som ger mjölken, köt-
tet och äggen kvalitet och gör dem trygga.

Finländska konsumenter vill vara säkra på att de äter 
trygg mat av rätt sort. Av den orsaken är spårbarhe-
ten hos livsmedlen och de foder som använts för att 
framställa dessa viktig.

Fodren måste kunna spåras, så att det går att påvisa 
till vilka gårdar ett visst foderparti har levererats och 
i vilka silor det lossats.

SMIDIGHET I FODERBESTÄLLNINGAR 
OCH LEVERANSER

Kom ihåg att alltid 
uppge lagersignum då 

du beställer foder!

AA-OPASTE (Kaarina) 
www.siilomerkit.fi 
02-4384 300

JOEN KILPITUOTE OY (Joensuu) 
www.joenkilpituote.fi /tilaus
0400-576 960

LAATUKILPI OY (Ylihärmä)
www.laatukilpi.fi 
06-4822 200

PAINOTALO TK OY (Porvoo) 
www.painotaloshop.fi 
019-652 522

RV-GRAFITUOTE OY (Helsinki) 
www.rv-grafi tuote.fi /kilvet/siilokyltti.php            
050-3557 440

Klicka på märkena
på nätet!

Uppdaterade kontaktuppgifter till 
märkesleverantörerna och anvisningen 
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―  Den foderlagstiftning som utarbetas förut-
 sätter att alla foderlager på husdjursgårdar 
 dokumenteras

― Foderbranschens allmänna anvisningar för 
 identifieringsmärkning gäller som en nationell 
 rekommendation för korrekt märkningssätt

― Husdjursgårdarna kan underlätta foder-
 dokumentaionen genom att uppge lagersignum
 i foderbeställningarna och genom att spara 
 fraktsedlarna

― Det går att beställa lagermärken direkt på 
 märkesleverantörernas nättjänst

― Uppgifter om den nya lagermärkningen ges på 
 adressen www.ett.fi och www.etl.fi 

DET HANDLAR OM DETTA MÄRKENA

Streckkod
Streckkoden trycks auto-
matiskt på lagermärket. 
Den består av djurhåll-
ningsplatssignumet och 
lagernumret. Den 
möjliggör elektronisk
identifi ering av lagret.

Djurhållningsplatssignum
Gårdsspecifi kt signum med 
14 tecken som fastställts 
av myndigheterna.

Refl ekterande trafi k-
märkesgul färg
De gårdsspecifi ka, 
väderbeständiga lager-
märkena är tillverkade 
av aluminium eller 
kompositmaterial och 
ytbehandlade med 
plast.

Lagernummer
Lagerspecifi kt nummer mellan 
1 och 99. Husdjursgårdar kan 
fritt välja sitt numreringssätt. 
T.ex. silorna vid gamla 
ladugården 1-3, silorna vi nya 
ladugården 11-33 och 
plansilorna 21-24.

FODERLAG
ER

Om foderlagren fi nns inomhus eller är dolda på 
annat sätt, kan man underlätta 
sökningen av lagren med en 
informationsskylt: 
”FODERLAGER”.

Märk också ut 
lagren med eget

foder på din gård!

Djurhållnings
platssignumet får du

av landsbygds-
sekreteraren! 

Det är lätt att montera de nya lagermärkena. Lager-
märkena placeras mot inkörningsriktningen, så att 
foderleverantören lätt kan se dem. Det är bäst att ta 
bort de gamla märkena helt och hållet.

Lagermärkena kan beroende på underlaget fästas 
med rörfäste, fästningsställning eller skruvar. Märke-
na på silornas påfyllnadsrör är enklast att fästa med 
en rörhållare som fås av märkestillverkaren eller av 
VVS-fi rmor.

Utesilor, innesilor och torksilor som är försedda 
med påfyllnadsrör
Lagermärket fästs på silons påfyllnadsrör, ovanför 
munstycket.

Plansilor, stukor
Lagermärket fästs i ögonhöjd på lagrets vägg vid 
lossningsplatsen.

Torkar, lossning i kippgrop
Lagermärket fästs på råsilons vägg eller i dess ome-
delbara närhet i ögonhöjd.

Andra lagerplatser, till exempel släpvagn, 
foderlada, lagerbyggnad
Lagermärket fästs på lagrets vägg eller i dess ome-
delbara närhet vid lossningsplatsen i ögonhöjd.

MONTERING

Det är bäst att ta bort 
de gamla märkena helt 

och hållet!


