
 

 

 

Til 

Mattilsynet 

ved Ann-Cecilie Hansen,  

Seksjon planter og innsatsvarer 

 

 

 

Endring av animaliebiproduktforskriften §26 

Høringen omhandler en endring av §26 om nasjonale bestemmelser om bruk av ubearbeidede animalske 

biprodukter som fôr til fisk og som agn.  

Forordning (EU) 142/2011, vedlegg X, kapittel III punkt 2, åpner for et nasjonalt handlingsrom for at visse 

ubearbeidede animalske biprodukter kan benyttes som fôr til fisk og til agn, 

Mattilsynet har foreslått at ny §26 skal lyde: 

§ 26. Ubearbeidet agn og fôr til fisk – unntak og tilleggsvilkår 

Ubearbeidede animalske biprodukter fra 

- sild og lodde, 

- lokalt villfanget fisk og 

- lokalt villfangede virvelløse dyr utenom krepsdyr, 

som har gjennomgått en fryseprosess som dreper parasitter, kan brukes som fôr til villfanget 

fisk og virvelløse dyr i vann som holdes midlertidig i påvente av å bli slaktet eller er under 

tilvenning til bearbeidet fôr. 

 

Animalske biprodukter av villfanget fisk, villfangede virvelløse dyr som lever i vann og 

virvelløse landdyr kan brukes som agn, herunder som agn til virvelløse dyr som lever i vann. 

 

Sjømat Norge har følgende kommentarer: 

Kommentarer til ordlyden i foreslåtte regelverk 

I høringsbrevet står det: 

Ved å tillate bruk av lokalt villfangede virvelløse dyr (eks. blåskjell), men begrense at krepsdyr kan fôres til 

krepsdyr, vil risiko for smitte av gaffkemi til hummer reduseres. 

Vi forstår det slik at det kun er krepsdyr som det ikke skal tillates fôre med ubearbeidet lokalt villfanget 

krepsdyr. Formuleringen i nye §26 oppfatter vi som et generelt forbud mot bruk av krepsdyr. Dette er 

uheldig siden startfôring av villfanget rensefisk bl.a. omfatter krabber. 

Vi forslår derfor det hellere tas inn en egen setning som forbyr bruk av ubearbeidet krepsdyr til krepsdyr, 

men at krepsdyr til fisk kan anvendes ubearbeidet.  
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Forslag til utvidet bruk av mulighetsrommet i forordning (EU) 142/2011, vedlegg X, kapittel III punkt 2 

Sjømat Norge har siden våren 2020 arbeidet med prosjektet "Råvareløftet" som har som mål å  

• peke på mulige fremtidige fiskefôringredienser,  

• fremskynde innfasing av nye og bærekraftige råmaterialer til fiskefôr for å muliggjøre økt 

produksjon av sjømat og  

• redusere det samlede klima- og miljøfotavtrykket til havbruksnæringen.  

Råvareløftet vil fokusere på bærekraftige råvarer med kommersielt potensiale, og som er ernæringsmessig 

riktig for fiskens velferd og vekst. Kandidatene til fremtidens fôrråvarer er mange og inkluderer alt fra alger, 

krill, raudåte og insekter til produkter fra sopp og bakterier og animalske og vegetabilske biprodukter. 

Mange av disse kommer fra havet, herunder ville virvelløse akvatiske dyr. I forordning (EU) 142/2011 er 

definisjonen av fiskemel og fiskeolje begrenset til at av ville virvelløse dyr er det kun sjøstjerner av arten 

Austrias rubens som kan nyttes i produksjon. Dette betyr i praksis at øvrige ville virvelløse dyr må bearbeides 

som animalsk materiale som stammer fra landdyrene, og ikke via forenklede bearbeidingsmetoder som er 

godkjent for fisk. 

Fiskemel og fiskeolje kan nyttes til flere arter enn fisk, herunder gris og fjørfe. 

Vedlegg X omhandler krav til visse typer fiskefôr og agn til bl.a. oppdrettsfisk. Det er derfor ikke fiskemel og 

fiskefôr som dette kapittelet materielt omhandler, men fiskefôr. Det nasjonale handlingsrommet er heller 

ikke kun begrenset til å nytte råvare ubearbeidet. Også alternative bearbeidingsformer kan være aktuelle, 

for de animalske biproduktene (som) ikke er bearbeidet i samsvar med nr. 1 bokstav c). 

Sjømat Norge foreslår derfor at det i første omgang legges til rette for bruk av villfangede virvelløse dyr til 

fôring av oppdrettsfisk i et langt videre perspektiv enn det som ble ansett som mulig da forordningen om 

animalske biprodukter ble til, men stadig ivaretar de prinsipper som er formålet med 

animaliebiproduktregelverket, det vil si å utnytte de animalske biproduktene på en trygg måte innenfor 

rammene av forordning (EU) 142/2011, vedlegg X, kapittel III punkt 2.  

Vi foreslår derfor at det tas inn en ny paragraf som omhandler ytterligere bruk av marine råvarer som f.eks. 

zooplankton til oppdrettsfisk i tillegg til det som er foreslått nå.  

 

Vennlig hilsen 

Sjømat Norge 

Lone Flyvholm 
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