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Rå mat för sällskapsdjur
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Riktlinjer i anknytning till tillverkningen av mat för sällskapsdjur med animaliskt ursprung
Till Livsmedelverket har på senare tid inkommit förfrågningar om användningen av livsmedelsråvaror av
animaliskt ursprung vid tillverkning av hundmat. Tillverkning av hundmat av animaliskt ursprung har förutsatt ett sådant godkännande som en anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur, som avses i förordningen om biprodukter av animaliskt ursprung (den s.k. biproduktförordningen) oberoende av om
råvarorna varit livsmedelsdugliga eller inte.
Nya riktlinjer om tillverkning av mat för sällskapsdjur av livsmedelsråvaror i en livsmedelslokal
Företagaren behöver framöver inte ansöka om ett sådant godkännande som en anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur, som avses i biproduktförordningen, om företagaren använder livsmedelsdugliga råvaror och tillverkar hundmat vid sidan om livsmedel i en livsmedelslokal. Ovan nämnda livsmedelsföretagare ska ändå fortsättningsvis registrera sig hos Livsmedelsverket som en aktör inom fodersektorn och se till att verksamheten och produkterna som tillverkas och märkningarna på dessa uppfylller kraven som foderlagstiftningen ställer.
Gränsdragningen gäller inte biproduktråvaror. Om en livsmedelslokal hanterar och/eller tar emot sådana slaktkroppspartier som lagstiftningen definierar som en biprodukt för att tillverka hundmat, förutsätter verksamheten även framöver lokaler som är avskilda från livsmedelsproduktionen och att lokalerna godkänns så som biproduktförordningen förutsätter. Sådana anläggningar som avses i biproduktförordningen och som tillverkar mat för sällskapsdjur godkänns av Livsmedelsverket.
Värmebehandlad hundfoder som tillreds hemma i köket av livsmedelsråvaror
Av livsmedelsråvaror får hemma i köket tillredas tillagad mat för sällskapsdjur, såsom kex och godbitar,
utan ett sådant godkännande som en anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur, som avses i biproduktförordningen. Ovan nämnda verksamhet förutsätter ändå att man registrerar sig hos Livsmedelsverket som en aktör inom fodersektorn. Företagaren ska säkerställa att produkterna uppfyller förutsättningarna i foderlagstiftningen bland annat till den delen att de till sin sammansättning lämpar sig för utfodring av sällskapsdjur och att de är säkra. Produkterna ska också vara försedda med de märkningar
som foderlagstiftningen förutsätter.
Rå mat avsedd för sällskapsdjur får inte heller framöver tillredas hemma i köket. Tillredning av rå mat
förutsätter en sådan anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur, som avses i biproduktförordningen
eller en sådan situation som den som beskrivits ovan, där den tillredande anläggningen är en livsmedelslokal.
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Användning av före detta livsmedel vid utfodring av sällskapsdjur
Detaljhandel med färdigförpackade före detta livsmedel för att användas som mat för sällskapsdjur förutsätter inte någon registrering som foderföretagare. Med det avses till exempel en sådan situation, då
en butik vill sälja livsmedel med utlöpt datum för att användas som hundmat. Ansvaret för att före detta
livsmedlet är foderdugligt ligger då hos detaljhandlaren dvs. butiken. Butiken ska sälja eller frysa ned
före detta livsmedlet senast dagen efter sista försäljningsdagen. Butiken ska märka förpackningarna så,
att det är helt klart för konsumenten att det inte längre rör sig om ett livsmedel. Butiken ska också
märka ut för vilken djurart produkten är avsedd och beakta att alla produkter inte lämpar sig för utfodring av alla slag av sällskapsdjur. Produkten ska också förses med en märkning om tiden inom vilken den
ska användas och hur den ska förvaras eller till exempel nedfrysningsdatumet. Förskämda före detta
livsmedel är inte foderdugliga.
Foderlagstiftningen reglerar kvaliteten och märkningarna på mat för sällskapsdjur och också tillverkningen av dem, men inte utfodringen. För utfodringen av ett sällskapsdjur svarar ägaren till djuret.
Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/
rehukyselyt@ruokavirasto.fi

