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Enterobactergränserna och märkningskraven för sällskapsdjursfoder som saluhålls färska har änd-
rats 
 
Biproduktförordningens (EG) 1069/2009 genomförandeförordning (EU) 142/2011 har ändrats. För-
ordningen om ändringen gäller bl.a. färska sällskapsdjursfoder. Länk till ändringen av förordningen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0762&from=FI 
 
Enterobactergränserna för färskt sällskapsdjursfoder 
 
Gränsvärdet som fastställts för enterobacter i sällskapsdjursfoder som saluhålls färskt ändras till ett 
kriterium som gäller processhygienen. Med kravet som gäller processhygienen avses ett ”kriterium 
som definierar villkor för en godtagbart fungerande tillverkningsprocess. Ett sådant kriterium tilläm-
pas inte på produkter som har släppts ut på marknaden. Det omfattar ett vägledande förorenings-
värde över vilket korrigerande åtgärder krävs för att upprätthålla hygienen i processen i enlighet med 
de allmänna kraven på fodersäkerhet.” 
 
Gränsvärdet för enterobacter i färskt sällskapsdjursfoder är framöver följande:  
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 500 cfu/g, M = 5 000 cfu/g, där  
 
n = antal prover som ska testas;  
m = gränsvärde för antal bakterier; resultatet ska anses tillfredsställande om antalet bakterier i samt-
liga prover inte överstiger m;  
M = maximivärde för antal bakterier; resultatet ska anses icke tillfredsställande om antalet bakterier i 
ett eller flera prover är M eller fler; och  
c = antal prover i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M och proverna trots detta ska god-
tas, förutsatt att antalet bakterier i övriga prover är högst m. 
 
I praktiken innebär detta att den tidigare stränga enterobactergränsen som hänförde sig till färskt fo-
der på marknaden inte längre gäller utan kravet har bytts ut till ett kriterium som gäller processhygi-
enen. Trots det ska de som tillverkar färskt foder för sällskapsdjur fortsättningsvis låta analysera fod-
ret med tanke på enterobacter som en del av sin egenkontroll i enlighet med sin provtagningsplan 
och vidta åtgärder, om gränsvärdena i lagstiftningen överskrids. Om en företagare uppdagar över-
skridningar av gränsvärdena i egenkontrollprovtagningen, ska han lämna en anmälan om dem till 
Livsmedelsverkets fodertillsyn på adressen  
rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi. Analysintygen ska bifogas som bilaga till e-posten och i eposten ska 
antecknas vilka korrigerande åtgärder som företagaren vidtagit som en följd av analysresultaten. Om 
Livsmedelsverket anser att åtgärderna inte är tillräckliga, kan man kräva extra åtgärder av företaga-
ren.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0762&from=FI
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Märkningarna på förpackningen till sällskapsdjursfoder som saluhålls färska 
 
Förpackningarna till färskt sällskapsdjursfoder ska kompletteras med följande text som ersätter den 
tidigare förutsatta texten ”Endast mat för keldjur”: Endast avsett att användas som sällskapsdjursfo-
der. Förvaras avskilt från livsmedel. Tvätta händerna och rengör verktyg, redskap och ytor efter 
hantering av denna produkt”. 
 
Ensidig kost kan skada sällskapsdjur  
 
Livsmedelsverket rekommenderar att de inhemska tillverkarna av sällskapsdjursfoder i sina märk-
ningar på förpackningarna och i sin marknadsföring beaktar att en ensidig kost kan skada sällskaps-
djuren. Fodermedel och kompletteringsfoder kan inte ersätta hela kosten. Med fodermedel avses 
vanligen produkter tillverkade av en råvara eller en råvarukategori. Med kompletteringsfoder avses 
en foderblandning som endast då den används tillsammans med andra foderfabrikat räcker som 
dagsranson. Helfoder är en foderblandning som på basis av sin sammansättning räcker som dagsran-
son. Bruksanvisningen är en obligatorisk märkning i märkningarna på förpackningen till komplette-
rings- och helfoder, men den kan frivilligt märkas ut också i märkningarna på förpackningen till foder-
medel. 
 
Livsmedelsverket har fått veta om en misstanke om att en hund fått för stora mängder sköldkörtel-
hormon dvs. tyroxin ur färskt foder. I samband med undersökningar som gjorts av utländska hönsfilé-
delikatesser uppkom på motsvarande sätt en misstanke om att sådana kan ha använts som en för 
stor del av djurens kost, vilket kan ha orsakar djuren hälsoskada.
 


