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HØRING
Endring av forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetakning
og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer
(fôranalyseforskriften)
Hovedinnhold i høringen
Endringene gjelder vedlegg VI i forordning (EU) 152/2009 om analyse av fôr, som oppdaterer
prosedyren for bestemmelsen av animalske bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av
lysmikroskopimetoden. Bestanddeler av animalsk opprinnelse identifiseres på grunnlag av typiske
kjennetegn som kan iakttas i mikroskop (dvs. muskelfibre og andre kjøttpartikler, bruk, bein, horn,
hår, bust, blod, fjær, eggeskall, fiskebein og skjell).
Det er imidlertid bare små oppdateringer i prosedyren. Det presiseres hvilke kjemikalier, utstyr og
tilbehør som kreves, samt hvordan prøven skal forbehandles (sikting og tørking). Videre beskrives
metoden med innveiing, utfelling og tillaging av preparat for undersøkelse i lysmikroskop. Rettsakten
inneholder et oppdatert flytdiagram til beslutningsstøtte og oppdaterer bestemmelser om hvordan
resultatet skal oppgis.

Bakgrunn for forslaget
Høringen gjelder forordning (EU) 2020/1560 som endrer vedlegg VI i forordning (EF) nr. 152/2009
som er gjennomført i norsk rett i forskrift av 28. februar 2020 nr. 702 om fastsettelse av metoder for
prøvetakning og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranalyseforskriften).
Forordningen ligger ved høringsbrevet på engelsk da norsk oversettelse ikke foreligger pr. i dag.
Forordningen ble stemt gjennom i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer
(SCoPAFF), seksjon biologisk trygghet i september 2020. Mattilsynet gjennomfører nå høring av
saken etter forvaltningsloven § 37. Dette betyr at høringsinstanser etter forvaltningsloven § 37 har
adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Vær
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oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig, og uten
ytterligere høringer.

Innholdet i forslaget
Følgende hovedendringer er foreslått i vedlegg VI i forordning 152/2009: Analysemetoder for
bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll av
fôrvarer:
1. Presiseringer av hvilke kjemikalier, utstyr og tilbehør som kreves, samt hvordan prøven skal
forbehandles (sikting og tørking).

2. Endringer i beskrivelsen av metoden med innveiing, utfelling og tillaging av preparat for
undersøkelse i lysmikroskop.

3. Oppdatert flytdiagram til beslutningsstøtte.

4. Oppdaterte bestemmelser om hvordan resultatet skal oppgis.

Konsekvensutredning
Dette er en metode der det via, lysmikroskopi undersøkes om det er bestanddeler av animalsk
opprinnelse til stede i en prøve av fôr. Anvendelsen av animalsk material i fôr er strengt regulert
gjennom forskrift om TSE (fôringsforbudet) og denne analysemetoden anvendes både ved offentlig
kontroll og av virksomhetene for å verifisere at reglene om bruk av animalsk materiale i fôr blir fulgt.
Det er bl.a. et regelverkskrav at fôrmidler av animalsk opprinnelse skal analyseres med denne
metoden ved import og at ansvaret ligger hos den ansvarlige for importen.
Nasjonalt referanselaboratorium for denne metoden er Havforskningsinstituttet. Det er bare små
oppdateringer i prosedyren som ikke har store konsekvenser. Kravene til rapportering av resultater
er presist og detaljert beskrevet.

Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endringer_i_foranalyseforskriften_horingsfrist_180
12021.41267
Svar må merkes med saksnummer 2020/215373.
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
Høringsfrist: 18.01.2021.
Med hilsen

Lise Rokkones
Seksjonssjef, seksjon sjømat
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