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En ny funktionell grupp av fodertillsatser har införts för ämnen som minskar 
effekterna av mögelgiftkontamination hos djur  
 
En ny funktionell grupp ”m” har genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2009 införts 
i kategorin tekniska fodertillsatser. I gruppen ingår ämnen som minskar 
mykotoxinkontaminationen. Med dessa ämnen kan man hindra eller minska absorptionen 
av mykotoxiner dvs. mögelgifter, främja utsöndringen av mykotoxiner eller ändra deras 
verkningssätt, och därigenom minska mykotoxiners eventuella skadliga effekter på djurs 
hälsa. Användningen av dessa tillsatser förutsätter att de godkänns som fodertillsatser. 
 
Bestämmelser om fodertillsatser ingår i Europeiska gemenskapens lagstiftning. I förordning (EG) 
nr 1831/2003 föreskrivs om utsläppandet av fodertillsatser på marknaden, användningen och 
övervakningen av fodertillsatser samt om förpackningspåskrifter liksom om placeringen av 
fodertillsatser i kategorier på basis av bruksändamål och egenskaper och i funktionella grupper 
inom dessa kategorier. Denna tillsatsförordning har nu ändrats genom förordning (EG) nr 386/2009 
avseende införande av en ny funktionell grupp av fodertillsatser, eftersom det har tagits fram nya 
fodertillsatser som minskar mykotoxiners skadliga effekter på djurs hälsa.  
 
Fodertillsatser godkänns på ansökan. I fråga om tillsatser som minskar mykotoxinkontamination 
måste en ansökan om godkännande lämnas in för att de ska kunna släppas ut på marknaden som 
godkända fodertillsatser. I kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 ges anvisningar om hur 
ansökan om godkännande görs upp. Anvisningarna kommer att uppdateras med avseende på 
kraven på undersökning av tillsatserna i denna nya grupp. Godkännandena utfärdas som 
förordningar och de godkända tillsatserna förs in i det register som förs av kommissionen. Endast 
fodertillsatser som är godkända i EU får finnas på marknaden och användas för utfodring av djur.  
 
Förordning (EG) nr 386/2009 träder i kraft 2.6.2009, varefter påståenden om bindning av 
mykotoxiner får framläggas endast i fråga om tillsatser som godkänts ingå i grupp m enligt 
förordning (EG) nr 1831/2003. 
 
Produkter som minskar mykotoxinkontamination får användas endast i foder vars halter av 
mykotoxiner är lägre än deras högsta tillåtna eller riktgivande halter (JSMf 10/08 och 
kommissionens rekommendation 2006/576/EG).  
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