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Användning av formaldehyd vid behandling av salmonellakontaminerat 
foder
 
 
Foderlagen stipulerar att foder inte får innehålla salmonella. Vid behandlingen av foderråvaror som 
är kontaminerade med salmonella har man i Finland allmänt använt sig av preparat innehållande 
formaldehyd och dessa har i praktiken visat sig vara effektiva. Denna användning baserade sig på 
lagstiftningen om biocider. Utsläppandet av formaldehydpreparat på marknaden för behandling av 
foder förbjöds genom EU-kommissionens beslut (2013/204) från och med 1.7.2015. 
 
Godkännande av formaldehyd som fodertillsats har sökts till den nya funktionella gruppen hygien-
kvalitetsförbättrande medel. Godkännandeproceduren har dragit ut på tiden. Tills vidare har heller 
inga andra tillsatser godkänts ingå i gruppen hygienkvalitetsförbättrande medel.  
 
I sitt tidigare meddelande 28.5.2015 tillät Livsmedelssäkerhetsverket Evira användning av preparat 
innehållande formaldehyd om preparaten hade skaffats och levererats till Finland före 1.7.2015. 
Under det senaste året har det upprepade gånger påträffats salmonella i importerat proteinfoder och 
effekten av andra preparat som tagits i bruk efter formaldehydpreparaten har visat sig vara osäker. 
Av den anledningen är fodersäkerheten äventyrad och aktörerna har åsamkats stora kostnader för 
behandling och analys liksom problem med tillgången på råvara. Till följd av den svåra situationen 
tillåter Evira tills vidare att preparat innehållande formaldehyd släpps ut på marknaden och används 
vid behandling av salmonellakontaminerat foder. Tillstånd att behandla kontaminerat foder ska sö-
kas hos Evira rehutuonti(at)evira.fi.  
 
När kommissionen förbjuder användningen av formaldehyd eller fattar beslut om att avslå ansökan 
om godkännande ska användningen upphöra inom ramen för eventuella övergångstider. Eftersom 
möjligheten att använda preparat innehållande formaldehyd är temporär bör företagen aktivt söka 
alternativa behandlingsmetoder.  
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