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POSITIVLISTANS REGLER        

Positivlistans regler gäller foderråvaror och foderblandningar avsedda för produktionsdjur – också 
pälsdjur – i Finland och import och EU-import av dessa. Företag meddelar ETT om väsentliga 
förändringar i sin verksamhet. 

Aktörer i foderbranschen som godkänts för positivlistan förbinder sig att i sin verksamhet 
följa nedanstående regler: 

1. Alla foderråvaror och foderblandningar för produktionsdjur som importerats till Finland (bilaga 
1) undersöks för salmonella per importparti enligt Livsmedelssäkerhetsverkets 
provtagningsanvisningar antingen av granskare befullmäktigad av Livsmedelssäkerhetsverket 
eller av annan provtagare, som har tillräcklig sakkännedom, innan de tas i bruk. Proven 
undersöks för salmonella antingen i laboratorium godkänt av Livsmedelssäkerhetsverket eller i 
annat laboratorium, som använder ackrediterade metoder för salmonellaundersökning av 
foder. Fodren tas i bruk först efter att analyserna visat negativt resultat för salmonella. 

2. Företagen har kvalitetskontrakt gällande transport och lagring av fodren eller regelbunden 
auditering av transport och lagring.  

3. Salmonellafynd 

a.  Om man vid undersökningen av ett importparti konstaterar salmonella, förfar man 
enligt den övervakande myndighetens (Livsmedelssäkerhetsverket) bestämmelser. 

b.  Aktörer i foderbranschen meddelar ETT, om salmonella konstaterats i officiella prov 
eller lagstiftliga prov tagna för egenkontroll. I meddelandet uppges provtagningsplats, 
datum för provtagningen, salmonellans serotyp och, om det är fråga om fynd i foder, 
uppgifter om foderpartiet (fodrets namn, tillverkningsdatum, eventuellt partinummer, 
storleken på partiet osv.) samt åtgärder man vidtagit på grund av fyndet. 

i. Om fynd i foderprov ska meddelas omedelbart.  

ii. Om fynd i miljöprov meddelas, om de till sin natur är återkommande: 

1. om fler än en provtagningsplats är positiv vid samma 
provtagningstillfälle, 

2. om samma provtagningsplats är positiv vid på varandra följande 
provtagningar eller inom en kort tid eller 

3. om den samma salmonellaserotypen återkommer. 

På basis av meddelanden och tilläggsundersökningar bedömer ETT:s personal och aktören i 
foderbranschen i fråga vilka åtgärder som är tillräckliga och om det finns behov av ytterligare 
åtgärder med beaktande av den myndighetstillsyn som Livsmedelssäkerhetsverket utövar. 
ETT rf:s personal har tystnadsplikt rörande uppgifter lämnade av enskilda företag. 

4. Aktörer i foderbranschen som godkänts för positivlistan importerar inte blodplasma av svin 
eller foder som innehåller det på grund av den möjliga risken för PED (Porcine Epidemic 
Diarrhea). 

5. Om en aktör i foderbranschen som finns på positivlistan inte följer dessa regler, förs fallet till 
handläggning i ETT rf:s styrelse. 



 

 

Dessutom: 

1. kan ETT på egen bekostnad göra riskbedömningsbesök på basis av rapporterade 
undersökningsresultat. Företag på positivlistan kan, om de så vill, köpa konsult- och 
rådgivningstjänster som gäller foderhygien av ETT rf. 

2. ska aktörer i foderbranschen beakta, att valet av provtagare och laboratorium som undersöker 
proven kan ha betydelse för analysresultatets bevisvärde i eventuella undantagssituationer. 

3. förbinder sig företag på positivlistan att understöda ETT:s verksamhet genom att årligen 
betala en understödsmedlemsavgift, vars storlek fastställs på ETT:s årsmöte. 
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Bilaga 1: Salmonellaundersökning gällande importfoder för produktionsdjur 

 

• Spannmålskärnor och produkter och biprodukter som fås av dem 1) 
• Frön från oljeväxter och frukter och produkter och biprodukter som fås av dem 2) 
• Frön från baljväxter och produkter och biprodukter som fås av dem 
• Andra frön och frukter och produkter och biprodukter som fås av dem 2) 
• Animaliska produkter och biprodukter 3) 
• Foderblandningar4) 

 

 

1) Provtagningsskyldigheten gäller inte hydrolyserade biprodukter av spannmålsstärkelse (t.ex. 
kornmelass) eller produkter och biprodukter från spannmålsstärkelsens försockringsprocess (dextros, 
glukosmelass m.fl.) 

2) Provtagningsskyldigheten gäller inte växtoljor 

3) Provtagningsskyldigheten gäller inte fiskolja 

4) Provtagningsskyldigheten gäller inte mineralfoder, som inte innehåller organiskt material, eller 
premixer där bärämnet är ett mineral. 

 


