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Minneslista för användare av färskfoder (rå mat) av animaliskt ursprung till 
hundar och katter 
 

Rå katt- och hundmat och utfodring av sällskapsdjur med färskfoder är oundvikligen 
förknippade med större mikrobiologiska risker än värmebehandlad mat och användning av 
den. Det här innebär att färskfodret måste behandlas med särskild omsorg i hemmaköket 
så att eventuella sjukdomsalstrande mikrober i fodret inte orsakar sjukdom hos människor. 
I den undersökning av färskfoder som Livsmedelsverket har utfört påträffades bl.a. 
antibiotikaresistenta MRSA-bakterier och sjukdomsalstrande fekala bakterier. 
 
FÖR ATT UNDVIKA ATT INSJUKNA SKA DU KOMMA IHÅG FÖLJANDE: 
 

• Färskfoder för sällskapsdjur kan innehålla mikrober som är skadliga för 
människor eller djur, och som kan överföras till människor till följd av ovarsam 
behandling. 

• Förvara och tina upp färskfodret i dess förpackning och klart åtskilt från 
livsmedel. Se till att smältvatten från upptiningen inte kommer åt att rinna ut i 
kylskåpet eller på köksytor. 

• Använd inte samma redskap eller kärl för hantering av färskfoder som vid 
matlagning. 

• Tvätta kärlen, redskapen och sällskapsdjurets matskål med hett vatten och 
tvättmedel efter användningen. 

• Se till att barnen inte kommer åt matskålen eller rör vid färskfodret. Beakta att 
också sällskapsdjuret kan vara en smittkälla. 

• Rör inte vid färskfodret med bara händerna. Tvätta alltid händerna noggrant 
efter att du hanterat färskfoder. 

• Samla upp avföringen hygieniskt och kasta den i ett blandavfallskärl. 
Avföringen kan sprida skadliga mikrober också om den lämnas kvar på marken. 
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Ytterligare information: 
 

• Livsmedelsverkets anvisning Färskfoder av animaliskt ursprung till hundar och 
katter: Livsmedelsverket.fi > Tjänster > Guider och blanketter > Företag > 
Fodersektorns anvisningar och blanketter (Foderanvändning av animaliska 
biprodukter) 

• Information om mat för sällskapsdjur finns på webbplatsen: Livsmedelsverket.fi 
> Privatkunder > Sällskaps- och hobbydjur > Mat för sällskapsdjur 

• Om tillverkning av och tillsyn över inhemskt animaliskt sällskapsdjursfoder: 
Livsmedelsverket.fi > Företag > Foder- och gödselbranscherna > Foder och 
aktörer inom fodersektorn > Användningen av animaliska biprodukter som 
foder > Hund- och kattmat 

• Resultaten från den undersökning av färskfoder som utfördes vid 
Livsmedelsverkets enhet för mikrobiologi: Livsmedelsverket.fi > 
Laboratorietjänster > Fryst färskfoder för sällskapsdjur innehåller bakterier som 
smittar människor 

• Följ Livsmedelsverkets fodersektion på Twitter: Ruokaviraston Rehufeedi 
@Rehufeed 

• I frågor kring foder och fodertillsyn kan du kontakta 
rehukyselyt@Livsmedelsverket.fi. Om din fråga gäller något bestämt foder ska 
du i första hand kontakta fodertillverkaren. 
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