
 
 

 

Vill du att ditt företag ska finnas på ETT rf:s positivlista? 
 

Om ditt företag tillverkar eller importerar foder eller fodermedel, och du vill bevisa att företagets 
hygienriskkontroll för salmonella o.dyl är i skick, kan du lämna en ansökan till ETT om att få komma 
med på positivlistan. Ta kontakt med ETT 

Bifogat till ansökan behövs bl.a. företagets kvalitetskontrollplan och information om eventuella 
kvalitetskontrakt. 

Begränsningar angående positivlistan 

Endast foderföretag vars produkter kan innebära en salmonellarisk kan ansöka om godkännande 
till positivlistan. Företag som producerar och importerar mineraler, vitaminer eller dylika 
fodermedel som inte antas kunna innebära en salmonellarisk kan inte upptas på positivlistan. 

ETT:s medlemmars produktionsavtal kan kräva, att foder endast får skaffas från företag som är 
med på positivlistan. Undantaget från detta är följande foderföretag: 

• företag som producerar eller importerar mineralämnen eller mineralfoderblandningar, 
vitaminer, spårämnen, tillsatsämnen (konserveringsmedel, enzymer mm.) el dyl. ämnen 
som inte innebär en salmonellarisk. 

• livsmedelsföretag som förmedlar livsmedelsgodkända biprodukter som fodermedel (tex 
bagerier och godisfabriker) 

• Återförsäljare av foder och fodermedel 
• Import för eget bruk inom primärproduktion, om detta är tillåtet inom ramarna för 

produktionsavtal med mejeri/slakteri/äggpackeri 

ETT kan på begäran av foderföretag ge ett uttalande om att deras verksamhet inte tillhör 
positivlistan. Företag som ingår i positivlistan kan få ett uttalande om enskilda fodermedel som 
inte omfattas av undersökningskrav vid import. ETT:s uttalande är avgiftsbelagt (storleken på 
avgiften bestäms årligen av ETT:s styrelse). 

Godkännande till positivlistan 

I behandligsskedet av ansökan, konsulterar ETT rf bl.a. Lisvsmedelssäkerhetsverkets experter på 
foderövervakning. Det kan också vara nödvändigt med ett besök på företagets verksamhetsplats, 
innan beslut tas. Beslut om att få komma med på positivlistan görs i varje enskilt fall av antingen 
ETT:s verksamhetsledare eller styrelsen (alltid då det är frågan om ett utländskt företag eller 
verksamhet som skiljer sig från den tidigare). 

Av företagen på ETT rf:s positivlista krävs alltid understödande medlemskap i ETT rf.  Föreningens 
årsmöte beslutar årligen om medlemsavgiftens storlek. 

 

https://www.ett.fi/sv/kontakt/

