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PROJEKTER - SLUTRAPPORT 

   

Overslæb af coccidiostatika i foder - kontrolresultater fra fodervirksomheder 2014-2019 

J. nr.: 2019-29-61-00129 

FORMÅL 

I 2014-2019 udtog Fødevarestyrelsen 113 officielle stikprøver på danske fodervirksomheder for at måle ind-

holdet af coccidiostatika i foder. Prøverne blev taget af foder, der ikke bør indeholde coccidiostatika, og blev 

undersøgt for 11 typer coccidiostatika, som kun er godkendt til bestemte dyrekategorier.  

 
Formålet med projektet er at kontrollere overholdelsen af grænseværdier (maksimumsindhold) for overslæb 

af coccidiostatika og herigennem få indblik i, om de virksomheder, der producerer foder med coccidiostatika, 

i tilstrækkelig grad sikrer klar adskillelse og rensning af produktionsapparatet efter produktion med coccidi-

ostatika. 

 

Regler 

I Direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer (2002/32/EF) er der fastsat grænseværdier (maksimum-

sindhold) for godkendte coccidiostatika, der efter et uundgåeligt overslæb forekommer i foder, hvortil de 

ikke er beregnet. Direktivet er implementeret i Foderbekendtgørelsen. 

 

METODE OG BAGGRUND 

Prøver og analysemetoder 

113 prøver af foderblandinger blev i 2014-2019 analyseret for overslæb af 11 godkendte coccidiostatika. De 

godkendte coccidiostatika er decoquinat, diclazuril, halofuginon, lasalocid, maduramycin, monensin, nara-

sin, nicarbazin, robenidin, salinomycin og semduramycin.  

 

Fordelingen af prøver pr. dyreart og -kategori kan ses af nedenstående tabel: 

Dyreart/-kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Smågrise 4 3 2 2 7 8 

Slagtesvin 4 3 7 5 3 5 

Søer 1 4 1 5 0 1 

Kalve 1 0 0 0 0 2 

Kvæg 2 0 1 0 2 1 

Høns og levekyllinger 2 5 3 2 3 1 

Slagtekyllinger 2 4 1 2 6 3 

Kalkuner 1 0 0 0 0 0 

Fasaner 2 1 0 0 0 0 

Ænder 0 0 0 0 0 1 

I alt 19 20 15 16 21 22 
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Alle prøver er analyseret i Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. Indholdet af coccidostatika blev 

bestemt ved væskekromatografi og masse-spektrometrisk detektion, LC-MS/MS. Metoden kan anvendes til 

bestemmelse af lasalocid, monensin, salinomycin, narasin, maduramicin, robinidin, decoquinate, nicar-

bazin, diclazuril, halofuginon og semduramycin i foder – i alt 11 stoffer. LOQ er 0,05 mg/kg. 
 
Baggrund 

Coccidiostatika er fodertilsætningsstoffer som tilsættes foder for at forebygge sygdommen coccidiose. På 

virksomheder som producerer foder med indhold af coccidiostatika, vil der være risiko for overslæb af tilsæt-

ningsstoffet til andet foder, der produceres og håndteres på anlægget. Overslæbsproblematikken er særlig 

vigtig, da coccidiostatika kan være dødeligt for nogle dyrearter, f.eks. heste. Desuden er coccidiostatika ikke 

tilladt i foder til bl.a. æglæggere. 

 

RESULTATER 

Fødevarestyrelsen har i 2014-2019 konstateret to overskridelser af maksimumindholdet for overslæb af 

salinomycin: Én prøve af tilskudsfoder til slagtekyllinger udtaget i 2014 overskred maksimumsindholdet for 

slagtekyllinger på 0,7 mg/kg og én prøve af fuldfoder til smågrise udtaget i 2019 overskred maksimumsind-

holdet for andre dyrearter på 2,1 mg/kg. Der er fulgt op på de to fund overfor virksomhederne. 

 

For de resterende coccidiostatika er der i årene 2014- 2019 ikke konstateret overskridelser af de fastsatte 

maksimumsindhold for overslæb af coccidiostatika til foder, hvortil det ikke er beregnet. 
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