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Eviras anvisning till detaljhandelsbutiker som säljer kattgräs
Hänvisning Foderlag 86/2008
Ärende

Försäljning av kattsäv och kattgräs

I blombutiker, trädgårdsaffärer och på varuhusens grönavdelningar säljs grönväxter (sävoch gräsväxter), vars förpackningspåskrifter (bl.a. bilder på katter) låter konsumenten förstå att växterna i fråga är avsedda som foder för katter. Växternas faktiska användningsändamål är inte näringsmässigt, men eftersom de ges som föda till katter och inte är vare
sig mediciner eller medicinalväxter, tillämpas foderlagstiftningen på kattsäv.
Den grundläggande principen i foderlagstiftningen är att foder inte får orsaka fara för människor, djur eller miljön. Cyperys alternifolius, dvs. parasollsäv eller papyrus (Umbrella
Plant) som säljs som s.k. kattsäv, har konstaterats vara en giftig växt och lämpar sig därför
inte som foder och därmed är det inte heller tillåtet att marknadsföra den som en växt som
katter kan äta av. Dessa produkter uppfyller heller inte foderlagstiftningens krav vad gäller
märkningskraven. Vidare ska det uppmärksammas att foderframställaren, importören och
förmedlaren ska ha registrerat sig som foderförtagare hos Evira. Foder får skaffas bara av
en registrerad aktör.
Detaljerad information om de uppgifter som krävs på foderetiketterna ges i Eviras guide
”Märkningsguide för foder” (www.evira.fi), men nedan presenteras de märkningar som åtminstone ska finnas på förpackningen till en hel växt avsedd för utfodring av djur:
-

växtens rätta officiella namn (inte smeknamn) och helst också dess latinska namn
för vilket djurslag produkten är avsedd
bruksanvisning för utfodringen
behandling (fröna får inte t.ex. vara behandlade med bekämpningsmedel eller betade)
namnet på den som ansvarar för uppgifterna på etiketten (tillverkare eller marknadsförare i Finland)

Etiketterna ska vara avfattade på både finska och svenska och reklamen/marknadsföringen får inte vilseleda konsumenten.
Säv och gräs får säljas som grönväxter utan hänvisningar till djur.

Ytterligare uppgifter: rehukyselyt(at)evira.fi

