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VISSA FODERTILLSATSER OCH ANDRA PRODUKTER TILL FÖRTECKNINGEN ÖVER
FODERRÅVAROR

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning (EU) nr 892/2010, i vilken förtecknas de
fodertillsatser som klassificeras som foderråvaror och som har överförts från registret över
fodertillsatser till förteckningen över foderråvaror. Där ingår också en förteckning över sådana
produkter som aldrig har godkänts som fodertillsatser, men som i olika medlemsstater inom
unionen har klassificerats på annat sätt som foderråvaror eller icke godkända fodertillsatser.
Bestämmelser om foderråvaror, foderblandningar och fodertillsatser ingår i Europeiska unionens
lagstiftning. Förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder
innehåller krav för märkning av, förpackningar för och presentation av foderråvaror och
foderblandningar. I förordningen föreskrivs dessutom om den förteckning över foderråvaror som
intressenterna kompletterar genom att lägga till nya foderråvaror i registret på webbadressen
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil . Förteckningen över foderråvaror har
publicerats i förordning (EU) nr 242/2010. I förordning (EG) nr 1831/2003 bestäms om utsläppande
på marknaden och användning av fodertillsatser och om övervakning och märkning av
fodertillsatser. Endast fodertillsatser som är godkända inom EU får finnas på marknaden och
användas vid utfodring av djur. De har förtecknats i kommissionens register över fodertillsatser.
För foderråvaror, fodertillsatser och andra produkter såsom veterinärmedicinska läkemedel gäller
olika krav för utsläppande på marknaden. Foderråvaror används i huvudsak för tillgodose djurens
behov av energi, näringsämnen, mineralämnen eller fibrer. Det finns inget förfarande för
godkännande av foderråvaror. När det gäller tillsatser ska det på basis av vetenskaplig bedömning
påvisas att de har den effekt som fodertillsatser ska ha enligt lagstiftningen. För
veterinärmedicinska läkemedel gäller egna krav för godkännande. Kommissionen håller på att
utarbeta rådgivande anvisningar som ligger till grund för åtskiljandet av dessa produkter av olika
typ.
På Europeiska unionens marknad finns det föreningar och produkter innehållande sådana som
användas bl.a. som mineralämnen, men som i själva verket är fodertillsatser. På marknaden finns
också produkter som vad användningsrekommendationerna och de egenskaper som lyfts fram i
reklamen beträffar påminner om tillsatser, men för vilka ingen ansökan om godkännande har
lämnats in och som inte är godkända som fodertillsatser. I reklamen för dem förekommer dessutom
ofta medicinska påståenden som är förbjudna för foder. Sådana produkter har varit bl.a.
metylsulfonylmetan (MSM), hyaluronsyra och hyaluronater, kondroitinsulfat och glukosamin. Nu har
Europeiska kommissionen genom sin förordning tydliggjort denna oklarhet och de klassas som
foderråvaror.
När det gäller märkning och presentation, såsom reklam och webbsidor, av foderråvaror och
foderblandningar kan särskild uppmärksamhet fästas på om något ämne förekommer i fodret eller
inte, om fodret har en särskild näringsegenskap eller process eller en särskild funktion som hör
samman med dessa. Vid tidpunkten för utsläppande på marknaden ska det finnas statistiskt
vetenskapliga belägg för dessa så kallade påståenden och dessa belägg ska kunna kontrolleras av
myndigheten. Om Evira betvivlar att det berörda påståendet är vetenskapligt belagt, kan verket
överlämna frågan till kommissionen. Påståenden som gäller optimering av näringsinnehållet och
stöd eller skydd av de fysiologiska förhållandena är tillåtna, men i fråga om en foderråvara eller en
foderblandning får man inte påstå att den förebygger, behandlar eller botar en viss sjukdom. Fodret
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kan dock ha ett särskilt näringssyfte. I jord- och skogsbruksministeriets förordning 15/08 ingår en
förteckning över avsedda användningsområden och de särskilda egenskaper som krävs av foder
för särskilda näringsbehov.
Vilseledande försäljning och marknadsföring strider mot foderlagen.
Jord- och skogsbruksministeriets foderlag 86/2008 och annan foderlagstiftning om foder kan läsas
på adressen http://wwwb.mmm.fi/el/laki/kara/index_se.html
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