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Utfodring av djur med livsmedel som inte längre är avsedda att 
användas som livsmedel 
 
1. Definitioner  

 

Förutsättningarna att utfodra djur med livsmedel som inte längre är avsedda att användas som 
livsmedel bestäms i enlighet med om livsmedlet som inte längre är avsett att användas som 
livsmedel är av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. 

Med livsmedel av animaliskt ursprung som inte längre är avsedda att användas som livsmedel 
avses råa eller beredda livsmedel som inte längre lämpar sig som människoföda, antingen av 
kommersiella skäl eller på grund av tillverkningsproblem eller förpackningsdefekter eller andra 
defekter som inte innebär någon risk för människors eller djurs hälsa. Livsmedel av animaliskt 
ursprung som inte längre är avsedda att användas som livsmedel kan uppkomma också i 
handeln i samband med hantering av livsmedel, t.ex. vid rensning av fisk eller styckning av 
kött. Vanligen är de biprodukter i kategori 3 om vilka det bestäms i biproduktförordningen (EG) 
1069/2009. Med livsmedel av animaliskt ursprung som inte längre är avsedda att användas 
som livsmedel avses inte exempelvis bageriprodukter (t.ex. gräddtårtor eller karelska piroger), 
sötsaker eller pasta även om ingredienser av animaliskt ursprung (såsom mjölk eller ägg) har 
använts vid tillverkningen av dem. 

Djur kan också utfodras med produkter vars bäst före –datum har gått ut och produkterna 
därför inte säljs eller marknadsförs som människoföda. När datumet i märkningen ”Sista 
användningsdag” har passerats får produkterna inte längre användas som foder.  

Med matavfall avses rester av mat som samlats in exempelvis i samband med 
massbespisning, i restaurangkök eller privathushåll och de får inte användas vid utfodring av 
livsmedelsproducerande djur. Matavfall uppstår inte om livsmedlet inte har varit framsatt utan 
enbart förvarats exempelvis i kylen i ett centralkök. Det är inte tillåtet att använda bioavfall som 
foder ens åt icke-livsmedelsproducerande djur. Med bioavfall avses matavfall som placerats i 
ett avfallskärl. 

Till livsmedelsproducerande djur räknas exempelvis svin, nöt, fjäderfä, häst, ren och vildsvin.   

 
 

2. Förutsättningarna att utfodra djur med livsmedel som inte längre är avsedda att 
användas som livsmedel 
 
Livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel får användas som djurfoder 
på följande villkor. 
 
Livsmedel av animaliskt ursprung som inte längre är avsedda att användas som livsmedel, 
frånsett mjölk- och äggprodukter, får användas endast vid utfodring av andra än 
livsmedelsproducerande djur. Livsmedel av vegetabiliskt ursprung som inte längre är avsedda 
att användas som livsmedel får användas som foder också för livsmedelsproducerande djur.   
 
En aktör som säljer eller överlåter livsmedel som inte längre är avsedda att användas som 
livsmedel för användning som foder måste säkerställa att produkterna är av bra kvalitet och 
lämpar sig som foder för djurarten. Förskämda produkter eller produkter som annars är av dålig 
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kvalitet får varken säljas eller överlåtas som foder. Produkterna ska märkas tydligt så att 
mottagarna av fodret vet vad de får. Av märkningarna ska framgå 
 

 att produkten är avsedd att användas som foder, 
 vilken djurart produkten är avsedd för, 
 rekommenderad användningstid och förvaring, 
 i fråga om frysta produkter infrysningsdatum. 

 
En aktör som säljer eller överlåter livsmedel som inte längre är avsedda att användas som 
livsmedel för användning som foder måste registrera sig som foderföretagare om produkterna 
överlåts direkt som foder för livsmedelsproducerande djur (inklusive hästar) eller pälsdjur. 
Undantaget är enbart minutförsäljning av färdigförpackat foder för sällskapsdjur då registrering 
som foderföretagare inte behövs.  

 
En affär som levererar livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel för 
användning som foder måste beskriva verksamheten i sin egenkontroll så att det inte uppstår 
oklarheter kring vart produkterna har levererats. När foder säljs i affären måste det lagras och 
förvaras åtskilt från livsmedel. 
 
När livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel säljs eller marknadsförs 
till andra än privatkonsumenter måste man dessutom beakta att livsmedel av animaliskt 
ursprung som inte längre är avsedda att användas som livsmedel hör till biprodukter av 
kategori 3 och därför tillämpas kraven i biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009 och dess 
verkställighetsförordning (EG) nr 142/2011 på bearbetning, märkning, lagring och transport av 
dem. Krav ingår också i foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005. Detta innebär att 
bearbetningen, transporten och lagringen måste ske i godkända och/eller registrerade 
anläggningar eller transportmedel och att produkterna ska vara märkta i enlighet med 
lagstiftningen. Varan ska åtföljas av ett handelsdokument varav framgår de uppgifter som 
förutsätts i lagstiftningen. Dessa krav gäller ändå inte när livsmedel som inte längre är avsedda 
att användas som livsmedel säljs direkt till konsumenterna för att användas som 
sällskapsdjursfoder. 
 
 

3. Registrering som foderföretagare 
 
Information om inledandet av verksamhet inom fodersektorn samt om registreringen som 
foderföretagare och registreringsblanketten finns på Eviras webbplats på adressen 
http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/verksamhet_inom_fodersektorn/inledning_av_verksamhet/ 
 
Foder som ska ges åt djur, undantaget sällskapsdjur, får skaffas endast från registrerade 
foderföretagare eller primärproducenter. En förteckning över registrerade foderföretagare och 
en förteckning över registrerade primärproducenter finns på Eviras webbplats på adressen 
http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/. 
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4. Central lagstiftning 
 
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 5, 10 och 14 
Biproduktförordningens verkställighetsförordning (EG) nr 142/2011, artiklarna 17 och 24 
Foderhygienförordning (EG) nr 183/2005 
Foderlag 86/2008, 6 § 
Förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 712/2008 
 
 

Anvisningens bindande verkan och iakttagandet av den 
  

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant 
inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande 
för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista 
hand av domstol. 
 
Denna anvisning innehåller såväl lagstiftningshänvisningar inklusive nummer som tolkningar 
av tillämpandet av lagstiftningen. Lagstiftningen är tydligt åtskild. Tolkningarna i anvisningen är 
Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas. 

 


