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HØRINGSSVAR – ENDRINGER I TSE-FORSKRIFTEN 

Norgesfôr AS er svært positive til lettelsene i TSE-forskriften.  

Samtidig er vi bekymret for at lettelsene er underlagt så strenge betingelser at de i praksis er nær 

sagt umulige å gjøre seg nytte av. Dette kombinert med «føre var prinsippet» som i mange 

sammenhenger er fornuftig, ikke tolkes slik at all usikkerhet legitimerer dette som det mest 

tungtveiende argumentet. Fordelene ved å utnytte disse ressursene i en sirkulærøkonomi vil være 

betydelige. 

Mattilsynet uttrykker i høringen at «det er et generelt mål å kunne tilrettelegge for økt tilgang på 

nye lokale proteinfôrmidler og redusere import av planteprotein fra tredjeland, og samtidig 

fremme utnyttelsen av bærekraftige ressurser». De strenge betingelsene i lettelsene for bruk av 

animalsk protein, gjør at verken Mattilsynet eller næringen i realiteten vil bevege seg noe 

nærmere disse målene. Det er sterkt beklagelig og kritikkverdig. 

Vi ser på bruk av PAP fra svin i fjørfefôr og PAP fra fjørfe i svinefôr som en fremtidsrettet råvare. 

Regelverket må utformes og tolkes slik at det faktisk er mulig å benytte disse råvarene til fôr. 

Når det gjelder PAP fra insekter, ønsker vi å komme med noen kommentar til dette, da det i våre 

øyne synes lettere å gjøre andre vurderinger for insekts-PAP og at dette kan gjøre det praktisk 

mulig for næringen å utnytte insektene som den ressursen de er. 

1) I dag foreligger det som det fremgår av høringsbrevet, effektive testmetoder for å verifisere 

innhold av materiale av både drøvtyggere, svin og fjørfe i fôr. Dette burde gjøre det mulig å 

kvalitetskontrollere insekter og produkter av insekter slik at de kan benyttes i svine- og 

fjørfefôr som produseres på en linje i en kraftfôrfabrikk hvor det også produseres fôr til 

drøvtyggere. 

2) I dag foreligger det som det fremgår av høringsbrevet, effektive testmetoder for å verifisere 

innhold av materiale av både drøvtyggere, svin og fjørfe i fôr. Dette burde gjøre det mulig å 

kvalitetskontrollere fiskemel slik at det kan benyttes i svine- og fjørfefôr som produseres på 

en linje i en kraftfôrfabrikk hvor det også produseres fôr til drøvtyggere.  



 
 

            

  
 

3) Insekter og produkter av insekter er tillatt omsatt til humant konsum. Det synes uforståelig at 

ikke de samme produktene kan tillates omsatt til husdyr. Det er vanskelig å forstå at insekter 

blir definert inn i animaliebiprodukt-forskriften («Forskrift om animalske biprodukter som ikke 

er beregnet på konsum»). Insekter er ikke et biprodukt. Insektene kan like gjerne være 

beregnet på konsum. 

4) I dialog med Mattilsynet fikk jeg forståelsen av at hele insekter ikke omfattes av 

animaliebiproduktforskriften. Vi ber derfor Mattilsynet vurdere muligheten for å godkjenne 

bruk av hele tørkede insekter som miljøberikelse til fjørfe og svin. 

Den norske fôrindustrien representert ved Felleskjøpet Fôrutvikling AS, Fiskå Mølle AS og 

Norgesfôr AS står samlet bak dette høringssvaret. 
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