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HØRING - ENDRINGER I TSE-FORSKRIFTEN, saksnummer 2021/199216 

 

Biosirk Norge AS mottar slakteråstoff fra slakteriene for produksjon av proteinmel og animalsk fett. 

 

Biosirk Norge AS er positive til at fôringsforbudet oppheves iht. dette regelverket. 

Siden fôringsforbudet ble innført i 2000 er det gjort svært mange regelverkstiltak og tiltak i bransjen 

for å sikre produksjon av trygge produkter til markedet. Videre viser GLFI studier viser at svinemel og 

fjørfemel har karbonavtrykk på ca 1/5 del av soyamel som viser at produktene er bærekraftige 

sammenlignet med andre proteinkilder. Det er derfor gledelig at fôringsforbudet oppheves mht. bruk 

av fjørfemel og svinemel til produksjonsdyr.  

Vi er opptatt av og enige i at det skal være tydelige regler og forutsetninger for hvordan produksjon 

av svinemel og fjørfemel skal foregå. 

Vi vil imidlertid gi følgende tilbakemelding om hvilke fremtidige regelverksendringer som vil være 

viktige for at en i praksis skal lykkes med produksjon av svinemel og fjørfemel for bruk til 

produksjonsdyr. 

1) Endring av krav til metode. Forskriften stiller krav til at svinemel skal prosesseres iht. metode 

1 i biproduktforskriften. Metoden forutsetter sterilisering ved 133 gr C i 20 min ved 3 bars 

trykk. Varmebehandlingsmetoden gir høyt energiforbruk og redusert proteinfordøyelighet 

sammenlignet med metode 2-5 og 7 som også er beskrevet i biproduktforskriften. For 

produksjon av proteinmel som skal nyttes til fôr vil det være en forutsetning at råstoffet er 

prosessert så skånsomt som mulig. Vi ber derfor Mattilsynet støtte forslag som foreslår å 

benytte andre bearbeidingsmetoder ved fremtidig endring av forskriften. 

 

2) Deteksjonsgrense for drøvtyggerprotein og annet protein. 

Forslag til endring av TSE forskriften stiller krav til at svinemel skal være fritt for 

drøvtyggerprotein og fjørfemel og at fjørfemel skal være fritt for drøvtyggerprotein og 

svinemel. Deteksjonsgrensene for påvisning av protein fra andre dyreslag er svært lave. 

Analysemetoden (PCR) påviser enten / eller med en deteksjon ned mot 10 DNA molekyler. 

Dette medfører at svært små kryssforurensninger i produksjon av f.eks svinemel kan 

medføre at parti blir underkjent. Dette gir en risiko for at varen kan bli underkjent i løpet av 

prosessen fra slakting, transport via prosesessering og ved produksjon av kraftfôr til tross for 

at varen består av rene dyreartssorterte varer. For å redusere denne risikoen vil det være 
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nødvendig å komme frem til kvantitative analysemetoder hvor det kan settes max grense for 

innhold av uønsket protein, slik dere også skriver i høringsbrevet.  

 

 

Vi ber derfor Mattilsynet om å støtte arbeid for å finne frem til at metoden for at 

deteksjonsgrensene for påvisning av andre proteiner i svinemel og fjørfemel går over til en 

analysemetode som kan kontrollere graden av krysskontaminering. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bernt Jostein Viste 

Salgs- og Produktsjef 

Biosirk Norge AS 


