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Användning av fodertillsatser i dricksvatten för djur
Allmänt
Endast fodertillsatser som är godkända i EU får släppas ut på marknaden och användas vid utfodring av djur. Inom EU har fodertillsatserna tills vidare godkänts i huvudsak med stöd av direktiv
70/524/EEG. Enligt direktivet i fråga ska tillsatserna tillsättas foder. Det ovan nämnda direktivet har
reviderats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser.
Enligt förordningen får fodertillsatser avsiktligt tillsättas foder eller vatten förutsatt att denna doseringsmetod har angetts i ansökan om en enskild tillsats och i godkännandeförordningen. Hittills
har inte ett enda godkännande utfärdats för tillsättandet av en fodertillsats i dricksvatten för
djur.
Krav för användning av fodertillsatser
De nya fodertillsatserna godkänns genom enskilda förordningar. I förordningen om godkännande
av en fodertillsats ingår bestämmelser om hur tillsatsen får användas. I förordningen slås fast bl.a.
den djurart eller djurgrupp som användningen är godkänd för, djurets ålder och doseringsmängden
och doseringsmetoden för tillsatsen. Godkända fodertillsatser kan vara fasta produkter eller lösningar, och förblandningar av tillsatser kan också ha vatten som bärare. Tillsatser kan tillsättas fasta eller flytande foderblandningar som exempelvis mjölknäring och blötfoder eller, i överensstämmelse med godkännandet, vatten.
Fodertillsatser i dricksvatten för djur
För somliga djurarter eller djurgrupper kan det vara motiverat att dosera vissa tillsatser i dricksvattnet. I och med ny teknologi går det att använda tillsatser också i djurens dricksvatten. Det är tillåtet
att använda fodertillsatser i dricksvattnet bara om denna doseringsmetod finns omnämnd i godkännandeförordningen.
I de nya anvisningarna för ansökan om fodertillsatser beaktas också användningen av tillsatser i
vatten. Om man önskar tillsätta en fodertillsats i djurens dricksvatten ska ansökan innehålla forskningsresultat om denna doseringsmetod. Uppgifterna om bestämningen av tillsatsen, dess löslighet
och hållbarhet i vatten ska anges i ansökan liksom undersökningar av hur säker och effektiv doseringen är.
Mer information om fodertillsatser och ansökningsförfarandet finns på Eviras webbsida
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/fodertillsatser/
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