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Användning av koccidiostatika i fjäderfäfoder 
 

1 Användning av koccidiostatika som tillsatts i foder 
 

Koccidiostatika som är godkända inom EU får användas i foder för broilerkycklingar, 

unghöns (upp till 16 veckors ålder) och kalkoner under de förutsättningar som nämnts i 

förordningarna om godkännande av tillsatser i foder. För varje koccidiostat har fastställts 

djurart- eller djurkategorispecifika minimi- eller maximihalter i helfoder (12 % fukthalt) och 

vid behov en karenstid. Om en högsta resthalt (MLR) fastställts för en koccidiostat, får 

denna inte överskridas. 

 

Förordningarna om godkännande av tillsatser i foder finns i ett av kommissionen 

upprätthållet tillsatsregister 

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en 

 

2 Kompletteringsfoder som innehåller koccidiostatika 
 

Med Livsmedelsverkets tillstånd får man tills vidare fortsättningsvis tillverka industriella 

kompletteringsfoder för fjäderfä som då kan innehålla högst fem gånger den tillåtna halten 

koccidiostatika i helfoder för djurarten och djurkategorin i fråga. Då foder som innehåller 

koccidiostatika används vid utfodring av djur ska karenstiden som fastställts för 

koccidiostatika följas och anges i märkningarna på förpackningen. Karenstiden ska anges 

som en minimitid som inte får underskridas, men som kan överskridas.  

 

Användning av industriellt foder som innehåller koccidiostatika på en gård med ett 

spannmålstillskott innebär i praktiken användning av industriellt foder som innehåller 

koccidiostatika på gården som kompletteringsfoder. Den näringsmässiga 

sammansättningen hos kompletteringsfodret som innehåller koccidiostatika bör då vara så 

planerad att det på gården med ett spannmålstillskott som följer bruksanvisningen för 

fodret i fråga uppfyller djurets dagliga intag av näring och näringsämnen som helfoder. 

Dessa industriella kompletteringsfoder bör sålunda innehålla tillräckliga mängder andra 

näringsämnen såsom proteiner att de inte kan användas på gården som sådana på samma 

sätt som helfoder, utan de bör blandas med annat foder innan djuren utfodras. 

 

Om fodertillverkarna i bruksanvisningen rekommenderar att man utöver ett industriellt 

foder för fjäderfä som innehåller koccidiostat också använder inhemsk spannmål så måste 

minimi- och maximihalten koccidiostat som krävs av fodret med en sådan 

foderkombination (industriellt foder + spannmål) uppnås kalkylmässigt och anvisningarna 

om spannmålstillskott anpassas därefter. Fodertillverkaren bör också då han fastställer 

minimi- och maximimängden spannmålstillskott beakta de normala variationerna i 

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en
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produktionsprocessen i hans produktionsanläggning för att koccidiostathalten i hela 

foderransonen med spannmålstillskott ligger inom de gränser som foderförfattningarna 

fastställt också i det slutliga helfodret som används för utfodring av djuren på gården. 

 

Mer information: rehukyselyt@ruokavirasto.fi 


