Veileder for merking av tilsetningsstoffer og
premikser

Merkebestemmelsene for tilsetningsstoff og premiks fremgår av art 16 og vedlegg III i forordning til
Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf20050412-0319.html.
De generelle bestemmelsene i artiklene 4, 5, 8, 11, 12 og 13 i forordningen til Forskrift om merking og
omsetning av fôrvarer gjelder også for merking av tilsetningsstoffer og premikser.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20110402-0360.html.
Tilsetningsstoffer og premikser skal bare omsettes i lukket emballasje eller beholdere, hvor
lukkemekanismen ødelegges ved åpning og ikke kan brukes om igjen.
1. Krav til merking av et tilsetningsstoff
a. Navnet på den funksjonelle gruppen stoffet tilhører i samsvar med vedlegg I og 2 til
Tilsetningsstofforskriften, etterfulgt av navnet og id-nummer stoffet fikk i forbindelse med
godkjenningen. Tilleggskrav for stoffer som tilhører visse kategorier eller funksjonelle
grupper:
i. For zootekniske stoffer samt koksidiostatika og histomonostatika skal
konsentrasjonen deklareres.
ii. For enzymer skal navnet eller de aktive komponentene iht enzymaktiviteten
angis. Id-nummeret skal være i henhold til International Union of Biochemistry
(IUB) og enzymaktiviteten skal deklareres pr gram eller pr liter.
iii. For mikroorganismer skal konsentrasjonen deklareres i antall kolonidannende
enheter per gram.
iv. Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper skal deklareres med aktivt
stoff.
v. Teknologiske og sensoriske stoffer, med unntak av aromastoffer, skal deklareres
med aktivt stoff.
b. Holdbarhetstid
i. For enzymer, mikroorgansimer , ernæringsmessige stoffer, zootekniske stoffer
samt koksidiostatika og histomonostatika skal holdbarhetstiden angis.
c. Navn og adresse på den som er ansvarlig for merkingen.
d. Nettomengde skal angis i måleenhet for masse eller volum.
e. Godkjennings- eller registreringsnummeret til den ansvarlige for merkingen.
f.

Bruksanvisning, inkludert bruk og bruksbegrensninger gitt i forbindelse med
godkjenning.
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g. Partiets referansenummer.
h. Partiets produksjonsdato.
2. Krav til merking av premiks
a. ”PREMIKS” (med store bokstaver) skal angis. Et ensileringsmiddel skal merkes;
PREMIKS, av tilsetningsstoffer for ensilering.
b. Innholdet av tilsetningsstoffer:
a. Navnet på den funksjonelle gruppen stoffet tilhører i samsvar med vedlegg I og 2
til Tilsetningsstofforskriften, etterfulgt av navnet og id-nummer stoffet fikk i
forbindelse med godkjenningen. Tilleggskrav for stoffer som tilhører visse
kategorier og funksjonelle grupper:
i. For zootekniske stoffer samt koksidiostatika og histomonostatika skal
konsentrasjonen deklareres.
ii. For enzymer skal navnet eller de aktive komponentene iht
enzymaktiviteten angis. Id-nummeret skal være i henhold til International
Union of Biochemistry (IUB) og enzymaktiviteten skal deklareres pr gram
eller pr liter.
iii. For mikroorganismer skal konsentrasjonen angis i antall kolonidannende
enheter per gram.
iv. Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper skal deklareres med
aktivt stoff.
v. Teknologiske og sensoriske stoffer, med unntak av aromastoffer, skal
deklareres med aktivt stoff.
vi. Hvis det inngår flere aromastoffer ute fastsatt størsteinnhold kan
opplistingen erstattes med ”blanding av aromastoffer”.
c. Holdbarhetstid. Hvis premiksen inneholder enzymer, mikroorgansimer ,
ernæringsmessige stoffer, zootekniske stoffer og/eller koksidiostatika/histomonostatika
skal holdbarhetstiden angis. Stoffet med kortest holdbarhet bestemmer holdbarhetstiden.
d. Navn og adresse på den som er ansvarlig for merkingen.
e. Bærestoff skal angis.
f.

Nettomengde skal angis i måleenhet for masse eller volum.

g. Godkjennings- eller registreringsnummeret til den ansvarlige for merkingen.
h. Bruksanvisning, inkludert bruk og bruksbegrensninger gitt i forbindelse med godkjenning.
i.

Partiets referansenummer.

j.

Partiets produksjonsdato.
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