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HØRING
ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR
LEGEMIDDELRESTER I NÆRINGSMIDLER FRA DYR
Mattilsynet legger ut til høring et utkast til endring i forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier
for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr. Bakgrunn for endringene er at EU-kommisjonen har
fastsatt forordning (EU) 2018/470 om detaljerte regler for grenseverdier til kontrollformål for
næringsmidler fra dyr behandlet under Artikkel 11 i Direktiv 2001/82/EC. Samtidig foreslår vi en ny
struktur i forskriften slik at den blir mer brukervennlig.
Forordningen er foreløpig gjengitt i sin helhet på engelsk som vedlegg til forskriften. Når norsk
oversettelse foreligger, vil disse bli lagt inn.
Denne forskriften retter seg til de som skal kontrollere om det finnes rester av veterinære
legemidler i mat. Hvis man ikke har riktig legemiddel for en sykdom eller art – så kan veterinæren
bruke et legemiddel som er godkjent til et annet dyreslag eller for andre sykdommer etter bestemte
regler (Kaskaderegelverket- Artikkel 11 i direktiv 2001/82/EC). Dette gjelder når legemidlet er
vurdert og godkjent for minst et dyreslag og finnes på en liste (Tabell 1 i vedlegget til forordning
(EU) No 37/2010) over godkjente stoffer.
Tidligere har det vært slik at hvis man for eksempel finner rester av et legemiddel i en geit for et
legemiddel som bare er godkjent for ku – så har man måtte kaste kjøttet. Denne nye forordningen
gir en oppskrift på hvordan man kan bruke de grenseverdiene som allerede er bestemt for de ulike
næringsmidlene, og overføre dem til bruk på andre næringsmiddel på en måte som gir trygghet for
forbrukeren.
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside. Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
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