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TTema: Foder

Otillåtna 
tillskottsfoder 
allt vanligare

Många tillskottsfoder på marknaden är bristfälligt kontrollerade och produceras 
av oregistrerade anläggningar. I ”bästa fall” är fodren verkningslösa. I sämsta fall 
marknadsförs de med hjälp av otillåtna medicinska påståenden eller innehåller 
skadliga – ibland dopningsklassade – substanser. 

lla som producerar och säl-
jer foder ska anmäla sin 
verksamhet till Jordbruks-

verket. Detta i enlighet med foderhy-
gienförordningen, och som en garanti 
till köparna om att fodret är kontrol-
lerat. Men det finns många som inte 
uppfyller de här kraven.

– Det är just nu tillskotten som är 
problemet. Och vi ser en ständigt 
ökande ström av dem, säger Peter 
Forssberg, överveterinär på STC.

Han bedömer att det för närvarande 
finns hundratals produkter i han-
deln som kommer från oregistrerade 
anläggningar. Det innebär att köparna 
varken kan vara säker på vad fodret 
egentligen innehåller eller hur mycket 
det testats. 

I ”bästa fall” kan oregistrerade foder 
vara verkningslösa. Pengarna i sjön, 
men ingen skada skedd. Vill det sig illa 

kan de dock innehålla skadliga eller 
dopningsklassade substanser.

Humanmedicin förekommer
De allra flesta har mer eller mindre 
hängt med i den så kallade ”Ipren-
debatten”, det vill säga humanmedi-
cin som använts på hästar. Just läke-
medelssubstanser för människor är ett 
exempel på vad som kan förekomma i 
oseriösa foder. 

– Bland annat kan det handla om 
glukosamin (används på humansidan 
för lindring av symptom vid ledför-
slitning, reds anm.) och condroitinsul-
fat (används på humansidan som ett 
näringsämne för brosk, senor och bind-
väv, reds anm.). Det ska emellertid 
kommas ihåg att det även finns god-
kända preparat med det här innehållet.

– Problemet med preparat som är 
receptbelagda för människor men inte 

för häst, är att det inte finns några 
studier på hur de tas upp av hästens 
kropp.  En del köpare som vet vad 
det handlar om resonerar tyvärr så att 
”det funkar ju på människor”, så varför 
inte? menar Peter Forssberg.

Det finns också fall där spår av ana-
bola steroider och morfin funnits, men 
Peter Forssberg berättar att det här är 
ovanligt i EU-länderna.

– Däremot kan det ingå i foder som 
köpts från exempelvis Öststaterna där 
sådana här ämnen i större utsträckning 
florerar illegalt.

”Vi är tillbaka i något 
slags kvacksalveri”

På marknaden finns också en hel del 
olika örtpreparat. Peter Forssberg är 
minst sagt tveksam till några av dem. 
Människor har i århundraden känt 
till att olika örter har läkande effekt, 
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alldeles lätt. Det är Läkemedelsverkets 
ansvar att kontrollera marknadsfö-
ringen av preparat för såväl human- 
som djursidan. Men resurserna är 
bristfälliga, och mest krut läggs på 
humansidan. 

De foderleverantörer som trots allt 
”åker dit” när ett otillåtet ämne upp-
täcks i exempelvis en dopningskontroll 

Alla som ingår i kategorin foderföre-
tagare ansvarar, enligt hygienförord-
ningen, för att det foder de använder 
är registrerat. Som foderföretagare 
räknas alla som håller livsmedelspro-
ducerande djur, och även hästar, och 
som köper in och hanterar foder. Med 
andra ord omfattas bland annat uppfö-
dare, hästägare och tränare. 

Svårt att åtgärda problemen
Inte sällan marknadsförs fodertillskott, 
och även foder, med otillåtna medicin-
ska argument. 

Bland annat är det förbjudet att 
hävda att ett foder botar, förebygger 
eller lindrar sjukdom.

– Det här är mycket vanligt vad 
gäller oregistrerade preparat, berättar 
Peter Forssberg. 

Att åtgärda problemet med tvivel-
aktig marknadsföring av foder är inte 

Otillåtna 
tillskottsfoder 
allt vanligare

menar han, men tycker att utveck-
lingen backat.

– Vi är tillbaka i något slags kvack-
salveri. Nu används inte renodlade, 
verkningsfulla substanser utan ibland 
hela växten och roten. Det här innebär 
att orenade växtdelar finns med, och 
de kan innehålla så mycket mer. 

Uppfödare är foderföretagare
Det är svårt för gemene man att, 
ut ifrån en innehållsförteckning, bilda 
sig en uppfattning om vad fodret 
egentligen innehåller.

Tumreglerna för den som vill vara 
på den säkra sidan är att aldrig köpa 
foder från oregistrerade producen-
ter, vara försiktig vad gäller ört- och 
naturpreparat samt vid inköp av foder 
från andra länder. Den som känner sig 
osäker bör rådgöra med sin veterinär 
eller STC.

Så håller du dig informerad
På Jordbruksverkets hemsida www.sjv.
se	kan du läsa/ladda hem en förteck-
ning över samtliga, i Sverige godkända, 
foderleverantörer, ta del av de lagar och 
regler som berör foderbranschen samt  
anmäla dig som prenumerant på löpande 
information inom foderområdet. 

Peter Forssberg, överveterinär 
på STC, berättar att otillåtna 
tillskottsfoder är det stora pro-
blemet i foderbranschen just nu. 
För närvarande, bedömer han, 
finns hundratals oseriösa tillskott 
ute på marknaden. 
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åläggs med vite, som successivt höjs 
om inte felen rättas till. 

Generellt är det ovanligt med 
foderdopning i Sverige. I de fall det 
förekommer handlar det ofta om 
eftersatt hygien på en anläggning som 
exempelvis producerar foder åt flera 
olika djurslag. 

FOTNOT: 2008 års två första dopningsfall i 
svensk trav- och galoppsport offentliggjor-
des strax innan denna tidnings publicering. 
Det handlade då om en travhäst och en ga-
lopphäst som via kraftfoder från en mindre 
foderproducent fått i sig koffein. 

Märkning av foder, grundläggande krav:

• Fodertyp. 

• Djurslag/kategori fodret är 
avsett för.

• Råvaror som ingår.

• Uppgifter om analyserat 
 innehåll.

• Bruksanvisning.

• Hållbarhet/garanti.

• Referensnummer/
 satsnummer.

• Kontaktuppgifter till den 
 som är ansvarig för 
 märkningsuppgifterna.

Detta måste stå på förpackningen:




