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Skadliga bakterier i färskfryst foder för sällskapsdjur  
 
Vid Livsmedelsverkets enhet för mikrobiologi genomfördes i fjol ett projekt där man utredde förekomsten 
av eventuella sjukdomsalstrande och antibiotikaresistenta mikrober i rå mat (färskfoder) för sällskapsdjur. 
Eftersom färskfoder inte behandlas i syfte att minska mängden mikrober, kan mikroberna spridas också till 
människor och omgivning genom dålig hanteringshygien eller avföring från sällskapsdjur. 
 
I projektet utreddes förekomsten av enterobakterier, salmonella, Escherichia coli -bakterier (STEC) som 
producerar shigatoxiner samt värmetåliga campylobacter. Dessutom undersöktes förekomsten av 
antibiotikaresistenta bakterier. Proverna togs av inhemska tillverkares produkter vars råvaror, frånsett lax, 
kom från inhemska livsmedelsproducerande djur.  
 
Antalet undersökta prover var totalt 37. Bakterien Staphylococcus aureus (MRSA) som är motståndskraftig 
mot meticillin konstaterades i 15 prover som alla innehöll biprodukter från svin som råvara. En överskridning 
av EU-lagstiftningens gränsvärde för enterobakterier konstaterades i 10 prover. STEC-bakterien isolerades 
från 10 prover. Antibiotikaresistent Escherichia coli som producerar ESBL- eller AmpC-β-laktamasenzym 
konstaterades i sex prover och Campylobacter coli -bakterier i ett prov. Salmonella påträffades inte i dessa 
prover. 
 
Risken för att skadliga mikrober sprids från färskfoder kan minskas genom god hanteringshygien.  

• Förvara och tina upp färskfodret i dess förpackning och klart åtskilt från livsmedel. Se till att 
smältvatten från upptiningen inte kommer åt att rinna ut i kylskåpet eller på köksytor.  

• Använd inte samma redskap eller kärl för hantering av färskfryst foder som vid matlagning. 

• Tvätta kärlen, redskapen och sällskapsdjurets matskål med hett vatten och tvättmedel efter 
användningen. 

• Se till att barnen inte kommer åt matskålen eller rör vid färskfodret. Beakta att också 
sällskapsdjuret kan vara en smittkälla.  

• Rör inte vid färskfodret med bara händerna. Tvätta alltid händerna noggrant efter att du hanterat 
färskfoder.  

• Samla upp avföringen hygieniskt och kasta den i ett blandavfallskärl. Avföringen kan sprida skadliga 
mikrober också om den lämnas kvar på marken.     

 
Läs mera: 
 
Resultaten från den undersökning av färskfoder som utfördes vid Livsmedelsverkets enhet för 
mikrobiologi: Livsmedelsverket.fi > Laboratorietjänster > Lemmikkien pakasteraakaruoissa ihmiseen 
tarttuvia bakteereita (på finska) 
 
Livsmedelsverkets anvisningar om färskfoder (användning av animaliska biprodukter som foder): 
Livsmedelsverket.fi > Tjänster > Guider och blanketter > Företag > Fodersektorns anvisningar och 
blanketter 

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ajankohtaista-laboratoriopalveluista/lemmikkien-pakasteraakaruoissa-ihmiseen-tarttuvia-bakteereita/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ajankohtaista-laboratoriopalveluista/lemmikkien-pakasteraakaruoissa-ihmiseen-tarttuvia-bakteereita/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/foder/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/foder/

