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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att foderlagen ändras. Genom lagen görs de ändringar i 
foderlagstiftningen som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning om foder som innehåller 
läkemedel.  

Lagen avses träda i kraft den 28 januari 2022. 

—————  



  

Specialmotivering 

Foderlagen 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

3 §. Europeiska unionens foderlagstiftning. I paragrafen föreslås bestämmelser om genomförandet av 
och tillsynen över efterlevnaden av den EU-lagstiftning som hör till lagens tillämpningsområde.  EU-
förordningarna är allmänt bindande och till alla delar förpliktande. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter har 
upphävt rådets förordning (EG) nr 834/2007. Den nya förordningen ska tillämpas från och med den 
1 januari 2022. Kommissionens förordning (EU) 2020/354 om upprättande av en förteckning över 
avsedda användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov och om upphävande av 
direktiv 2008/38/EG antas av tekniska orsaker på nytt.  Europaparlamentets och rådets förordning om 
tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 har upphävt rådets direktiv 
90/167/EEG. Den nya förordningen ska tillämpas från och med den 28 januari 2022. 

4 §. Förhållandet till annan lagstiftning. För att fodersäkerheten ska garanteras iakttas utöver den 
föreslagna foderlagen och de författningar på lägre nivå som utfärdas med stöd av den dessutom vad 
som föreskrivs i andra lagar eller med stöd av dem. I paragrafen förtydligas lagens förhållande till 
annan nationell lagstiftning där det föreskrivs om foder eller frågor som gäller bedrivande av 
verksamhet inom foderbranschen. Till paragrafen fogas en hänvisning till läkemedelslagen 395/1987. 
I läkemedelslagen föreskrivs det bl.a. om försäljningstillstånd för och registrering av förblandningar 
som används vid tillverkning av foder som innehåller läkemedel. Bestämmelser om veterinärers rätt 
att förskriva veterinärmedicinska läkemedel (foder som innehåller läkemedel) finns i lagen om 
medicinsk behandling av djur (387/2014). Bestämmelser om förskrivning av veterinärmedicinska 
läkemedel fanns tidigare i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000). 

5 §. Definitioner. I paragrafen har man samlat definitionerna av de begrepp som förekommer i lagen. 
De definitioner som finns i EU-lagstiftningen har beskrivits genom hänvisning till de bestämmelser i 
EU-rättsakten i fråga där definitionen finns. Dessutom finns det vissa nationella definitioner. Med 
foder som innehåller läkemedel avses i enlighet med definitionen i förordningen om foder som 
innehåller läkemedel foder som kan ges direkt till djur utan vidare bearbetning, som består av en 
homogen blandning av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel eller en eller flera 
mellanprodukter med foderråvaror eller foderblandningar. Med mellanprodukt avses i enlighet med 
förordningen om foder som innehåller läkemedel foder som består av en homogen blandning av ett 
eller flera veterinärmedicinska läkemedel med foderråvaror eller foderblandningar, uteslutande 
avsedd för användning vid tillverkning av foder som innehåller läkemedel. I Finland används inga 
mellanprodukter för tillverkning av foder som innehåller läkemedel och det finns ingen tillverkning 
av sådana. Med veterinärmedicinskt läkemedel avses veterinärmedicinskt läkemedel enligt artikel 4.1 
i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, där det avser varje substans eller kombination av 
substanser som uppfyller minst ett av följande villkor: Den är avsedd för att behandla eller förebygga 
sjukdom hos djur eller för att användas på eller administreras till djur i syfte att återställa, korrigera 
eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan 
eller för att användas på djur i diagnossyfte eller för avlivning av djur. Foder som innehåller 
läkemedel får endast tillverkas med veterinärmedicinska läkemedel som har godkänts för tillverkning 
av sådant foder. Veterinärmedicinska läkemedel som godkänts för tillverkning av foder som 
innehåller läkemedel är till sin läkemedelsform förblandningar.  Med mobil blandare avses en 



foderföretagare som tillverkar foder med flyttbar kvarn- och blandarutrustning på gårdsbruksenheten 
eller på annan djurhållningsenheten. Med hemmablandare avses foderföretagare som tillverkar foder 
som uteslutande används för livsmedelsproducerande djur på det egna lantbruksföretaget eller den 
egna fiskodlingsanläggning och som skall följa bestämmelserna i bilaga II av 
foderhygienförordningen. Med fodercentral på gård avses en sådan fodercentral på gård enligt 3 § 7 
punkten i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) som tillverkar foder som innehåller läkemedel 
för pälsdjur för att användas endast på den egna gården. Kommunalveterinären registrerar 
fodercentraler på gård med stöd av lagen om animaliska biprodukter. Fodercentraler på gård är inte 
foderföretagare. Endast foderföretagare som den behöriga myndigheten godkänt och fodercentraler 
på gård får tillverka foder som innehåller läkemedel. 

2 kap. Krav som gäller foder 

12 § Foder som innehåller läkemedel. Det föreslås att det för tillverkning av foder som innehåller 
läkemedel får användas endast sådana läkemedel för vilka det med stöd av förordningen om 
veterinärmedicinska läkemedel eller läkemedelslagen har beviljats försäljningstillstånd eller något 
annat tillstånd för utsläppande på marknaden. För att villkoren för försäljningstillstånd ska uppfyllas 
ska läkemedelspreparatet vara effektivt, säkert och av godtagbar kvalitet. Säkerhets- och 
utvecklingscentret för läkemedelsområdet är nationell myndighet som beviljar tillstånd för försäljning 
av läkemedel och andra tillstånd för utlämnande av läkemedel till konsumtion samt övervakar 
aktörerna inom läkemedelsbranschen.  

Enligt 2 mom. får annan kommersiell tillverkare än mobil blandare samt återförsäljare av foder som 
innehåller läkemedel överlåta foder som innehåller läkemedel endast med stöd av ett av en veterinär 
utskrivet recept på foder som innehåller läkemedel till den som äger eller innehar djuret. 
Hemmablandare, fodercentraler på gård och mobil blandare ska inneha ett recept på foder som 
innehåller läkemedel innan tillverkningen av foder som innehåller läkemedel inleds. I praktiken 
innebär detta att hemmablandare, fodercentraler på gård eller mobil blandare inte har möjlighet att på 
förhand tillverka foder som innehåller läkemedel. Bestämmelser om tillverkning på förhand finns i 
artikel 8 och om recept på foder som innehåller läkemedel i artikel 16 i förordningen om foder som 
innehåller läkemedel. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om skyldigheten att på behörigt sätt samla in och förstöra oanvänt 
och utgånget foder som innehåller läkemedel. Oanvänt foder som innehåller läkemedel kan uppstå 
t.ex. i en situation där djur har hunnit dö före behandling med fodret som innehåller läkemedel, varvid 
hela den mängd foder som innehåller läkemedel som är avsedd för behandlingen inte behövs när 
antalet djur har minskat. I praktiken uppstår det dock sällan överskott på foder som innehåller 
läkemedel. Enligt artikel 18 i förordningen om foder som innehåller läkemedel ska medlemsstaterna 
säkerställa att det finns lämpliga system och se till att de berörda parterna känner till var insamlings- 
och kasseringsanläggningarna finns. Om det foder som innehåller läkemedel har tillverkats av en 
kommersiell tillverkare, kan eventuellt överskott på fodret som innehåller läkemedel returneras till 
tillverkaren i fråga, som fortfarande ska se till att det förstörs på behörigt sätt i enlighet med sin 
avfallshanteringsplan. Aktörer som tillverkar foder som innehåller läkemedel för sina egna djur eller 
djur som de innehar är på motsvarande sätt skyldiga att se till att överskott på foder som innehåller 
läkemedel förstörs på behörigt sätt med beaktande av bestämmelserna i avfallslagen och 
miljöskyddslagen. 

I 4 mom. föreslås bestämmelser om att alla allmänna bestämmelser som gäller foderråvaror och 
foderblandningar även gäller foder som innehåller läkemedel. 
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Enligt 5 mom. utfärdas närmare bestämmelser om de krav som gäller tillverkning och om ordnande 
av verksamheten i fråga om foder som innehåller läkemedel genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

13 §. Allmänna krav som gäller information om foder. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
allmänna krav som gäller information om foder. Till paragrafen fogas en hänvisning till artikel 11 i 
förordningen om foder som innehåller läkemedel, där det föreskrivs om marknadsföring av foder som 
innehåller läkemedel. Marknadsföring av foder som innehåller läkemedel är förbjuden, med undantag 
för marknadsföring enbart riktad till veterinärer. Foder som innehåller läkemedel får inte delas ut i 
reklamsyfte, med undantag för små mängder, som inte får innehålla antimikrobiella 
veterinärmedicinska läkemedel.  

14 §. Krav på märkning av foder. I paragrafen föreslås bestämmelser om obligatoriska 
märkningsuppgifter för foder och om presentation av dem. Till paragrafen fogas en hänvisning till 
förordningen om foder som innehåller läkemedel. Kraven på foderråvaror och foderblandningar i 
förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder tillämpas också på foder som 
innehåller läkemedel. Bestämmelser om särskilda märkningskrav för foder som innehåller läkemedel 
finns i artikel 9 i förordningen om foder som innehåller läkemedel och i bilaga III till den 
förordningen.  

15 §. Krav på förpackning av foder. Foder ska vara förpackade på ett säkert och med beaktande av 
produktens egenskaper lämpligt sätt. Till paragrafen fogas en hänvisning till artikel 10 i förordningen 
om foder som innehåller läkemedel, där det föreskrivs om förpackningskraven för foder som 
innehåller läkemedel. Foder som innehåller läkemedel får bara släppas ut på marknaden i förslutna 
förpackningar eller behållare på ett sådant sätt att förslutningen förstörs och inte kan återanvändas 
när förpackningen eller behållaren öppnas och i obrutet tillstånd visar att förpackningen eller 
behållaren inte har öppnats.   

17 §. Ordnande av verksamhet. I paragrafen föreslås bestämmelser om en foderföretagares allmänna 
skyldighet att ordna sin verksamhet så att de krav på verksamheten och fodret som föreskrivs i 
Europeiska unionens foderlagstiftning samt i den föreslagna lagen och i författningar som utfärdats 
med stöd av den uppfylls. I paragrafen föreslås ett nytt 5 mom., där det hänvisas till artikel 12 i 
förordningen om foder som innehåller läkemedel, där det föreskrivs om handel på den inre marknaden 
med och import av foder som innehåller läkemedel. Foderföretagare som bedriver handel på den inre 
marknaden och import ska ansvara för att det veterinärmedicinska läkemedel (förblandning) som 
används för att tillverka ett foder som innehåller läkemedel är godkänt för användning i Finland. På 
webbplatsen för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet finns en sökmotor, med 
hjälp av vilken man kan hitta de läkemedelspreparat som det i praktiken är möjligt att använda. Det 
ska inte längre krävas att foder som innehåller läkemedel åtföljs av ett intyg som utfärdats av 
myndigheterna i avgångslandet.  

19 §. Anmälningsskyldighet för foderföretagare och fodercentraler på gård. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om anmälningsskyldighet för foderföretagare och fodercentraler på gård.  

I 3 mom. föreslås bestämmelser om de uppgifter som foderföretagare och fodercentraler på gård varje 
år ska lämna till Livsmedelsverket för tillsynen och statistiken på det sätt som verket begär. Enligt 
artikel 13.5 i förordningen om foder som innehåller läkemedel ska medlemsstaterna, när det gäller 
återförsäljare av foder som innehåller läkemedel för sällskapsdjur och pälsdjursdjurhållare som 
utfodrar djur med foder som innehåller läkemedel, ha nationella förfaranden för att säkerställa att 
relevant information om deras verksamheter är tillgänglig för de behöriga myndigheterna, samtidigt 
som dubbelarbete och onödig administrativ börda undviks. Till 3 mom. fogas således en skyldighet 



som gäller fodercentraler på gård. De uppgifter som fodercentraler på gård ska lämna hänför sig 
enbart till tillverkning av foder som innehåller läkemedel. Om det senare uppkommer detaljhandel 
med foder som innehåller läkemedel för sällskapsdjur, åläggs också de som bedriver detaljhandel 
med foder som innehåller läkemedel för sällskapsdjur en motsvarande skyldighet.  Det behövs 
särskilda bestämmelser om det, eftersom de ovannämnda aktörerna inte är foderföretagare och således 
inte omfattas av t.ex. den godkännandeskyldighet som hänför sig till tillverkningen av foder som 
innehåller läkemedel. När det gäller foder som innehåller läkemedel ska det lämnas uppgifter om den 
mängd foder som innehåller läkemedel som tillverkats och den mängd veterinärmedicinska 
läkemedel som använts vid tillverkningen. 

Enligt 4 mom. utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i fråga om 
verksamhetens art och foder som innehåller läkemedel samt om anmälningsförfarandet genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.  

20 §. Godkännande av foderföretagare. Till paragrafen fogas en hänvisning till förordningen om 
foder som innehåller läkemedel. Foderföretagare ska vara godkända av Livsmedelsverket innan sådan 
verksamhet som kräver godkännande enligt artikel 13.1 och 13.2 i förordningen om foder som 
innehåller läkemedel inleds eller verksamheten förändras på ett betydande sätt. Godkännande ska 
också sökas för varje ny verksamhet. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt 
förordningen om foder som innehåller läkemedel finns i kapitel II i den förordningen. 

21 §. Krav som gäller journaler och spårbarhet. I 1 mom. föreslås bestämmelser om att en 
foderföretagare med tanke på tillsynen och fodrets spårbarhet ska föra journal över de uppgifter som 
har att göra med verksamheten och som avses i den föreslagna lagen. Av uppgifterna ska för varje 
parti framgå alla inköp och all tillverkning och överlåtelse av fodret samt användningen av fodret. 
Om företagaren enbart importerar foder, ska företagaren föra journal över mängden importerat foder 
och fodrets ursprung. Uppgifterna i fråga framgår inte nödvändigtvis av bokföringen enligt 
bokföringslagen (1336/1997). Till momentet fogas en hänvisning till avsnitt 6 i bilaga I till 
förordningen om foder som innehåller läkemedel, där det föreskrivs om registerföringsskyldighet för 
foderföretagare som tillverkar, lagrar, transporterar eller släpper ut på marknaden foder som 
innehåller läkemedel samt till artikel 108 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, där det 
föreskrivs om registerföringsskyldighet i fråga om läkemedel för livsmedelsproducerande djur.  

28 §. Regionförvaltningsverken. I paragrafen föreslås bestämmelser om regionförvaltningsverkens 
skyldighet att utöva tillsyn över foder som innehåller läkemedel. Regionförvaltningsverkens tillsyn 
hänför sig till recept på foder som innehåller läkemedel. I den svenska språkversionen ändras termen 
foderläkemedel till foder som innehåller läkemedel, för att det för samma begrepp ska användas 
samma term som i de övriga paragraferna. I den finska språkdräkten görs inga ändringar. 

46 §.Uppgifter som införs i tillsynsregistret. I paragrafen föreslås bestämmelser om de uppgifter som 
Livsmedelsverket ska föra in i tillsynsregistret i fråga om foderföretagare och laboratorier.  Till 
1 mom. 5 punkten fogas en hänvisning till förordningen om foder som innehåller läkemedel. 
Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 14 i förordningen om foder som innehåller 
läkemedel ska föras in i en nationell förteckning som avses i artikel 19.2 i foderhygienförordningen 
med ett individuellt identifikationsnummer utformat enligt kapitel II i bilaga V till den förordningen. 

60 §. Foderlagsförseelse. I 1 mom. föreslås det att de gärningar anges för vilka det enligt den 
föreslagna lagen kan dömas ut böter för foderlagsförseelse, om inte strängare straff för förseelsen 
föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen. Paragrafen uppdateras med behövliga hänvisningar till 



förordningen om foder som innehåller läkemedel. Dessutom föreslås det att 9 punkten underpunkt g 
ändras. I den finska språkversionen ska i stället för maastavienti användas termen vienti.  

Ikraftträdande. I paragrafen föreskrivs det om lagens ikraftträdande.  

Övergångsbestämmelser. I paragrafen föreslås bestämmelser om att foderföretagare som godkänts 
före ikraftträdandet av lagen får fortsätta sin verksamhet. Foderföretagare som före ikraftträdandet av 
denna lag godkänts med stöd av foderlagen för att tillverka, lagra, transportera eller släppa ut på 
marknaden foder som innehåller läkemedel ska få fortsätta sin verksamhet förutsatt att de senast den 
28 juli 2022 till Livsmedelsverket lämnar en anmälan om att de uppfyller kraven på godkännande i 
artikel 13.3 i förordningen om foder som innehåller läkemedel. Livsmedelsverket ger anvisningar om 
hur anmälningarna ska göras när lagen har trätt i kraft.  

Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 28 januari 2022.  

Förhållande till andra propositioner 

Regeringens proposition med förslag till xxx (lagen om medicinsk behandling av djur) och till vissa 
lagar som har samband med den (RP XX/2021 rd) har överlämnats till riksdagen den XXX 2021. 
Ändringen avses träda i kraft den 28 januari 2022.  

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning 

Näringsfrihet och egendomsskydd 

Enligt 18 § 1 mom. i Finlands grundlag (731/1999) 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 
ansett näringsfriheten enligt grundlagen vara huvudregeln, men haft den uppfattningen att 
näringsverksamhet i vissa fall kan förenas med tillståndsplikt (GrUU 19/2002 rd). Man har ansett att 
reglering av registrerings- och anmälningsskyldighet i sak kan jämställas med reglering av 
tillståndsplikt (GrUU 56/2002 rd). I den föreslagna 19 § föreskrivs det om anmälningsskyldighet för 
foderföretagare och fodercentraler på gård, i den föreslagna 20 § om godkännande av foderföretagare 
och i den föreslagna 46 § om de uppgifter som ska föras in i tillsynsregistret. För organiseringen av 
kontrollen är det nödvändigt att tillsynsmyndigheten får uppgifter om vilka de verksamhetsutövare 
som ska övervakas är och var de bedriver sin verksamhet samt om verksamhetens art. Skyldigheten 
att anmälan, godkänna och registrera verksamhet inom foderbranschen grundar sig på Europeiska 
unionens lagstiftning som är bindande för Finland. Syftet med anmälan, godkännande och registrering 
av verksamhet inom foderbranschen är framför allt att främja fodersäkerheten och säkerheten inom 
livsmedelskedjan. Syftet med regleringen är också att säkerställa en effektiv övervakning. Sådana 
skäl kan anses vara godtagbara samhälleliga intressen med tanke på systemet för de grundläggande 
fri- och rättigheterna. Kravet på anmälan, godkännande och registrering av verksamheten stöder 
också för sin del tryggandet av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 20 § i grundlagen. 
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 fri- och rättigheter ska kunna tryggas är det motiverat med kontroll av tillverkningen, 
hanteringen och distributionen av foder.  

Utövning av offentlig makt 



Enligt 119 § i Finlands grundlag (731/1999) 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 annars 
exakt ska framgå av lagen eller att åtminstone utgångspunkterna för myndigheternas 
behörighetsförhållanden 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).  

I propositionen föreslås bestämmelser om uppgifter som anförtros Livsmedelsverket och 
regionförvaltningsverken. Myndigheternas behörighet och uppgifter har beskrivits detaljerat i lagen, 
vilket innebär att villkoren i grundlagens bestämmelse uppfylls. 

Delegering av lagstiftningsbehörigheten 

I 80 § i grundlagen föreskrivs det om utfärdande av förordningar. Enligt paragrafen ska bestämmelser 
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 regleringens betydelse i sak inte kräver 
att den sker genom lag eller förordning. Tillämpningsområdet 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 regleras i förordningen. 

Propositionen innehåller bestämmelser om flera bemyndiganden att utfärda förordning. Genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas det närmare bestämmelser enligt den 
föreslagna 12 § om de krav som gäller tillverkning av foder som innehåller läkemedel, enligt den 
föreslagna 17 § om ordnande av verksamheten samt enligt den föreslagna 19 § om de uppgifter som 
ska lämnas i fråga om verksamhetens art och foder som innehåller läkemedel samt om 
anmälningsförfarandet. De föreslagna bemyndigandena är beskrivna på ett exakt och noggrant 
avgränsat sätt. Bemyndigandena kan anses uppfylla kraven i 80 § i grundlagen. 

Skydd för personuppgifter 

Grundlagsutskottet har ansett att skyddet för personuppgifter i första hand ska tillgodoses med stöd 
av den allmänna dataskyddsförordningen och den nationella allmänna lagstiftningen om dataskyddet 
(GrUU 14/2018 rd). Enligt den föreslagna 46 § ska Livsmedelsverket för kontrollen föra ett register 
över anmälningsskyldiga foderföretagare och laboratorier. På behandling av sådana uppgifter 
tillämpas de allmänna författningarna som gäller informationshantering, dvs. 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) och dataskyddslagen (1050/2018). I enlighet med artikel 4 i den 
allmänna dataskyddsförordningen ska Livsmedelsverket bestämma ändamålen med och medlen för 
behandlingen av personuppgifter och således vara den personuppgiftsansvarige som definieras i 
förordningen. Den rättsliga grunden för sådan behandling av personuppgifter som avses i 
propositionen är artikel 6.1 c i allmänna dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige), som gör det möjligt att tillämpa handlingsutrymmet i enlighet med artikel 
6.3 i den förordningen. 



Enligt regeringens uppfattning överensstämmer förslagen med grundlagen, och lagförslaget kan 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning.  

 

Kläm 

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

 

Lag om ändring av foderlagen 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
 
ändras i foderlagen (1263/2020) 3 § 15 och 16 punkten, 4 §, 5 § 7 och 25 punkten, 12 §, 13 § 1 
mom., 14 §, 15 § 2 mom., 19–21 §, den svenska språkdräkten i 28 §, 46 § 1 mom. 5 punkten samt 60 
§, 
 
fogas till 3 § en ny 17 punkt, till 5 § nya 26–29 punkter och till 17 § ett nytt 5 mom. som följer: 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

3 § 

Europeiska unionens foderlagstiftning 

-------------------------------- 

15) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007, 

16) Kommissionens förordning (EU) 2020/354 om upprättande av en förteckning över avsedda 
användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov och om upphävande av direktiv 
2008/38/EG, nedan förordningen om särskilda näringsbehov, 

17) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 om tillverkning, utsläppande på 
marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG, nedan 
förordningen om foder som innehåller läkemedel. 

4 § 

Förhållandet 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 
(1277/2019). Bestämmelser om grunderna för bedömningen av strålsäkerheten i fråga om foder 
finns i strålskyddslagen (859/2018). Bestämmelser om innesluten användning och avsiktlig 
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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, import, distribution och försäljning av 
läkemedel samt annan överlåtelse till förbrukning finns i läkemedelslagen (395/1987). 
Bestämmelser om veterinärers rätt att förskriva foder som innehåller läkemedel finns i lagen om 
medicinsk behandling av djur (387/2014). I lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga 
ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) föreskrivs det om krav som ställs på 
verksamhetsutövare och anläggningar inom sektorn samt om tillståndsbeviljande och tillsyn. 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 

--------------------------------- 

7) foder som innehåller läkemedel foder enligt artikel 3.2 a i förordningen om foder som innehåller 
läkemedel,   

---------------------------------- 

25) särskilt riskbenäget foder foder som enligt anmälningar via det system för snabb varning för 
livsmedel och foder som avses i artikel 50 i allmänna livsmedelsförordningen eller enligt 
vetenskapliga riskbedömningar är förenat med en större risk för salmonella än andra foder, 

26) veterinärmedicinskt läkemedel veterinärmedicinskt läkemedel enligt artikel 4.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel och om 
upphävande av direktiv 2001/82/EG (nedan förordningen om veterinärmedicinska läkemedel), 

27) mobil blandare foderföretagare som tillverkar foder med flyttbar kvarn- och blandarutrustning,  

28) hemmablandare foderföretagare som tillverkar foder som uteslutande används på det egna 
företaget för livsmedelsproducerande djur, 

29) fodercentral på gård en sådan fodercentral på gård enligt 3 § 7 punkten i lagen om animaliska 
biprodukter (517/2015) som kommunalveterinären har registrerat och som tillverkar foder som 
innehåller läkemedel för pälsdjur med blandarutrustning för att användas endast på det egna 
företaget. 

2 kap. 

Krav som gäller foder 

12 § 

Foder som innehåller läkemedel 
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För tillverkning av foder som innehåller läkemedel får användas endast sådana läkemedel för vilka 
det med stöd av förordningen om veterinärmedicinska läkemedel eller läkemedelslagen har beviljats 
försäljningstillstånd eller något annat tillstånd för utsläppande på marknaden. 

Kommersiella tillverkare annan än mobil blandare och återförsäljare av foder som innehåller 
läkemedel får överlåta foder som innehåller läkemedel endast med stöd av ett av en veterinär 
utskrivet recept på foder som innehåller läkemedel till den som äger eller innehar djuret. 
Hemmablandare, fodercentraler på gård och mobil blandare ska inneha ett recept på foder som 
innehåller läkemedel innan tillverkningen inleds.   

Oanvänt eller utgånget foder som innehåller läkemedel ska samlas in och förstöras på behörigt sätt.  

På foder som innehåller läkemedel tillämpas utöver bestämmelserna i 1–3 mom. de bestämmelser 
som gäller foderråvaror och foderblandningar. 

Närmare bestämmelser om de krav som gäller tillverkning och om ordnande av verksamheten i 
fråga om foder som innehåller läkemedel utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

13 § 

Allmänna krav som gäller information om foder 

Bestämmelser om principerna för tillåtna påståenden i märkning och presentation av foderråvaror 
och foderblandningar finns i artikel 13 i förordningen om utsläppande på marknaden och 
användning av foder. Bestämmelser om marknadsföring av foder som innehåller läkemedel finns i 
artikel 11 i förordningen om foder som innehåller läkemedel. 

---------------------- 

14 § 

Krav på märkning av foder 

Bestämmelser om obligatoriska märkningsuppgifter för foder och om presentation av 
märkningsuppgifterna finns i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, 
TSE-förordningen, förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, GMO-
spårbarhetsförordningen, förordningen om animaliska biprodukter och förordningen om foder som 
innehåller läkemedel. Även andra uppgifter om foderråvaror och foderblandningar kan lämnas, om 
de allmänna principerna i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder 
följs och uppgifterna är entydiga och mätbara och kan motiveras. Bestämmelser om 
märkningskraven för fodertillsatser och förblandningar finns i tillsatsförordningen. 

15 § 

Krav på förpackning av foder 

Foder ska vara förpackade på ett säkert och med beaktande av produktens egenskaper lämpligt sätt. 
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Bestämmelser om förpackningskraven för foderråvaror och foderblandningar finns i artikel 23 i 
förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, bestämmelser om 
förpackningskraven för fodertillsatser och förblandningar finns i artikel 16 i tillsatsförordning och 
bestämmelser om förpackningskraven för foder som innehåller läkemedel finns i artikel 10 i 
förordningen om foder som innehåller läkemedel. 

3 kap. 

Krav som gäller bedrivande av verksamhet 

17§ 

Ordnande av verksamhet 

------------------------------------------- 

Bestämmelser om handel på den inre marknaden med och import av foder som innehåller läkemedel 
finns i artikel 12 i förordningen om foder som innehåller läkemedel. 

19 § 

Anmälningsskyldighet för foderföretagare och fodercentraler på gård 

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. 

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 och en fodercentral på gård ska en gång per år lämna uppgifter till 
Livsmedelsverket på det sätt som verket begär om foder som har använts vid tillverkningen och 
foder som tillverkats. I anmälan ska också foder som importerats och foder som exporterats samt 
veterinärmedicinska läkemedel som använts vid tillverkningen av foder som innehåller läkemedel 
specificeras. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i fråga om verksamhetens art och foder 
som innehåller läkemedel samt om anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

20 § 

Godkännande av foderföretagare 
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En foderföretagare ska innan verksamheten inleds hos Livsmedelsverket ansöka om godkännande 
av verksamheten, om avsikten är att bedriva verksamhet enligt artikel 10 i foderhygienförordningen 
eller enligt punkt 10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i bilaga II till den förordningen, verksamhet 
som kräver godkännande enligt bilaga IV till TSE-förordningen eller artikel 8.2 i förordningen 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 verksamhet som kräver 
godkännande enligt artikel 13.1 och 13.2 i förordningen om foder som innehåller läkemedel. 
Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt foderhygienförordningen finns i artikel 
13 i den förordningen, bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt TSE-
förordningen i bilaga IV till den förordningen och bestämmelser om förutsättningarna för 
godkännande enligt förordningen om foder som innehåller läkemedel i kapitel II i den 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) tidpunkten 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 ge tillsynsmyndigheten tillfälle att inspektera 
produktionsenheter och andra lokaler innan verksamheten inleds. 

En foderföretagare ska godkännas om de krav som ställs i foderhygienförordningen, TSE-
förordningen och förordningen om foder som innehåller läkemedel 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 
skogsbruksministeriet. 

21 § 

Krav som gäller journaler och spårbarhet 

En foderföretagare ska föra journal över uppgifter som har att göra med verksamheten och ur vilken 
de uppgifter som behövs med tanke på tillsynen och fodrets spårbarhet vid behov kan klarläggas. 
Bestämmelser om skyldigheten att föra journal finns också i artikel 18.2 och 18.3 i allmänna 
livsmedelsförordningen, i bilagorna I och II till foderhygienförordningen, i artikel 22 i förordningen 
om animaliska biprodukter, i avsnitt 6 i bilaga I till förordningen om foder som innehåller 
läkemedel samt i artiklarna 108 och 109 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.  

Skyldigheten att föra journal gäller uppgifter med hjälp av vilka foder kan spåras samt 
användningen av produktionsinsatser och kontrollen av produktionsprocesserna kan följas. 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201263#a1263-2020


Närmare bestämmelser om journalens innehåll, uppläggning och bevarande utfärdas genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.  

4 kap.  

Myndigheterna och deras uppgifter 

28 §  

Regionförvaltningsverken 

Regionförvaltningsverken utövar jämsides med Livsmedelsverket tillsyn över foder som innehåller 
läkemedel inom sina egna verksamhetsområden. 

6 kap. 

Tillsyn 

46 § 

Uppgifter som införs i tillsynsregistret 

------------------------- 

5) godkännandenummer, om det är fråga om godkännande enligt foderhygienförordningen eller 
förordningen om foder som innehåller läkemedel, 

---------------------------- 

7 kap. 

Administrativa tvångsmedel och påföljder 

60 § 

Foderlagsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

1) producerar, tillverkar, på marknaden släpper ut, importerar eller exporterar foder som inte 
uppfyller de krav som föreskrivs i 6–15 § eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av de 
paragraferna, 

2) bryter mot bestämmelserna om tillverkning, bearbetning, transport, lagring, användning eller 
egenkontroll av foder i 17 § 1 eller 2 mom. eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av 17 § 
5 mom., 

3) bryter mot ett temporärt förbud som meddelats med stöd av 16 §, 
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4) försummar anmälningsskyldigheten enligt 19 §, skyldighet enligt 21 § att föra journal eller 
skyldigheten enligt 42 § 1 mom. att lämna uppgifter, 

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

6) i strid med 13 eller 14 § eller i övrigt ger en vilseledande uppgift om ett foder eller ett foders 
egenskaper, 

7) försummar att iaktta förpackningskrav enligt 15 §, 

8) bryter mot ett föreläggande som meddelats med stöd av 50 §, ett förbud som meddelats med stöd 
av 52 §, ett föreläggande om bearbetning, förstörande eller återsändande som meddelats med stöd 
av 53 § eller fortsätter utöva sin verksamhet fastän en registrering eller ett godkännande har 
avbrutits med stöd av artikel 14 eller återkallats med stöd av artikel 15 i foderhygienförordningen, 
eller 

9) bryter mot 

a) de allmänna kraven om fodersäkerhet i artikel 15 i allmänna livsmedelsförordningen, artikel 4 i 
foderhygienförordningen eller bilaga I del A, bilaga II eller bilaga III till den förordningen eller 
artikel 4 eller 6 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, 

b) kraven om fodrets spårbarhet och om registrering av uppgifter i artikel 18 i allmänna 
livsmedelsförordningen, artikel 4 A eller artikel 5 i GMO-spårbarhetsförordningen, bilaga I del A II 
eller bilaga II till foderhygienförordningen, bilaga I avsnitt 6 i förordningen om foder som 
innehåller läkemedel eller artikel 108 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, 

c) kravet om anmälan med tanke på registrering 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 förordningen, artikel 8.2 i förordningen om 
utsläppande på marknaden och användning av foder eller punkt 1 i bilaga VIII till den förordningen, 
bilaga IV till TSE-förordningen eller artikel 13 i förordningen om foder som innehåller läkemedel, 

e) bestämmelserna om skyldigheter för foderföretagare i artikel 20 i allmänna 
livsmedelsförordningen eller artikel 5 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning 
av foder, 

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

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 bilaga III 
till den förordningen, artikel 25 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, 
artikel 4 b i GMO-spårbarhetsförordningen, artiklarna 11 eller 13–20 i förordningen om 
utsläppande på marknaden och användning av foder eller bilaga II eller V–VIII till den 



förordningen eller artikel 9 i förordningen om foder som innehåller läkemedel eller bilaga III till 
den förordningen, 

j) bestämmelserna om förpackning i artikel 16 i tillsatsförordningen, artikel 23 i förordningen om 
utsläppande på marknaden och användning av foder eller artikel 10 i förordningen om foder som 
innehåller läkemedel, 

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 
förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, 

m) ett förbud 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 en sådan förordning 
som nämns i någon av 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. 

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och 
förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning, om vitet har dömts ut. 

9 kap. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 28 januari 2022. 

Övergångsbestämmelser 

Foderföretagare som före ikraftträdandet av denna lag godkänts med stöd av foderlagen för att 
tillverka, lagra, transportera eller släppa ut på marknaden foder som innehåller läkemedel får 
fortsätta sin verksamhet förutsatt att de senast den 28 juli 2022 till Livsmedelsverket lämnar en 
anmälan om att de uppfyller kraven på godkännande i artikel 13.3 i förordningen om foder som 
innehåller läkemedel.  

På sådana anmälningar och ansökningar om godkännande som gäller foderföretagare och som är 
anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. 
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