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ENDAST GODKÄNDA FODERTILLSATSER FÅR ANVÄNDAS VID UTFODRING AV 
DJUR  

 
 

I Europeiska gemenskapens lagstiftning bestäms om fodertillsatser. Förordningen (EG) nr 
1831/2003 bestämmelser om utsläppande på marknaden, användning och övervakning av 
fodertillsatser samt om förpackningspåskrifter. Fodertillsatser godkänns på basis av en ansök, som 
behandlas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), Europeiska kommissionen 
och medlemsstater. I kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 meddelas 
bestämmelser/anvisningar om hur ansökan om godkännande ska uppgöras. Förfarandet för 
godkännande av tillsatser omfattar utfodringsförsök på djur och andra undersökningar som 
säkerställer att produkterna är säkra och effektiva.  Beslutet om godkännande fattas av 
kommissionen tillsammans med medlemsstaterna. En tillsats godkänns för 10 år i enlighet med 
förordning (EG) nr 1831/2003 varefter godkännande kan sökas på nytt. Godkännandena utfärdas 
som förordningar och de godkända tillsatserna förs in i kommissionens registret.  
 
Endast godkända tillsatser får marknadsföras för utfodring av djur.  
 
Livsmedelssäkerhetsverket Evira har konstaterat att det på marknaden förekommer föreningar och 
produkter innehållande sådana föreningar som inte är godkända fodertillsatser, men som liknar 
sådana vad beträffar användningsrekommendationer och de egenskaper som lyfts fram i 
marknadsföringen. I reklamen förekommer likaså ofta medicinska påståenden som är förbjudna 
när det gäller foder. Sådana produkter är bl.a. metylsulfonylmetan (MSM), hyaluronsyra och 
hyaluronater. Det är förbjudet att sälja, marknadsföra och använda som foder ovannämda 
föreningar och foder som innehåller dem. 
 
Om produkter som inte är godkända som fodertillsatser säljs för människan, måste de hållas 
separat från foder och produkter för djur och märkas klart, så att ingen misfel skall hända. 
Misledande marknasföring är i strid med foderlagen.  
 
Jord- och skogsbruksministeriets författningar på webbadressen wwwb.mmm.fi/el/laki/kara/rehu_se.html.  
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Ytterligare uppgifter  
Överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207, raili.laine@evira.fi  
Överinspektör Tarja Root, Evira, tel. 020 77 25221, tarja.root@evira.fi  
Överinspektör Riitta Rannikko, Evira, tel. 02 077 25230 riitta.rannikko@evira.fi  
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