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Til høringskredsen 

 

J.nr. 2019-28-33-00040 

Ref. JEJRA 

Dato: 20-05-2020 

Høring over udkast til vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)  

Fødevarestyrelsen sender hermed vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen) i hø-

ring. Vejledningen skal erstatte vejledning nr. 9392 af 3. maj 2019 om foder og fodervirksomheder (Fo-

dervejledningen).  

Følgende er ændret: 

 Der er tilføjet et nyt afsnit 5.14 med en beskrivelse af processen og kravene i forbindelse med 
ansøgning om godkendelse af nye fodertilsætningsstoffer. 
 

 Vejledningens afsnit 5.5 er uddybet med en beskrivelse af, hvorvidt fødevaretilsætningsstoffer 
kan betragtes som identisk med et godkendt fodertilsætningsstof.  

 

 Der er tilføjet et nyt afsnit 5.6 vedr. håndtering af markedsføring af ikke-godkendte tilsætnings-
stoffer til tredjelande.  

 

 Der er tilføjet et nyt afsnit 6.7 om fodertilsætningsstoffer - aminosyrer, særligt vedrørende ami-
nosyrer produceret på en mikroorganisme, et nyt afsnit 6.8 om fodertilsætningsstoffer, der har 
en gavnlig indvirkning på miljøet samt et nyt afsnit 6.9 om en ny funktionel gruppe af fodertil-
sætningsstoffer stoffer, der stabiliserer den fysiologiske tilstand”. 
 

 Afsnit 8.7 er uddybet med tekst, der beskriver, at det ikke er tilladt at anvende fodertilsætnings-
stoffer, der indeholder eller er fremstillet af genmodificerede organismer (GMO), i økologisk 
jordbrugsproduktion. 
 

 Afsnit 12.7 om fodermiddelregistret er generelt opdateret, herunder i forhold til nyt layout i re-
gistret. 

 

 Afsnit 14.1 er opdateret med en kort beskrivelse af nye regler om foder til særlige ernæringsfor-
mål (diætetisk foder), der finder anvendelse fra den 25. december 2020. 

 

 Afsnit 15.10 er uddybet med en række eksempler på gråzoneprodukter.  
 

 Afsnit 21.9 og 21.10 vedr. anprisninger af foder, herunder anprisninger, der henviser til sygdom 
er revideret og udbygget med en beskrivelse af muligheden for at henvise til effekt i forbindelse 
med forebyggelse af en sygdom, hvis sygdommen er et resultat af ernæringsmæssige ubalancer 
og der ikke er patologiske symptomer på sygdommen i dyret.  
 

 Der er tilføjet et nyt afsnit 22.16 om mærkning af bigbags/storsække. 
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 Afsnit 27.1 om mærkning af fodertilsætningsstoffer er opdateret og uddybet med eksempel på 
mærkning med det specifikke navn. 
 

 Hele afsnit 28 er omskrevet og opdateret, herunder med et nyt afsnit om tolerancer for deklara-
tion af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger. 
 

 Et nyt afsnit 30.13 vedr. indberetning af analyseresultater af uønskede stoffer til EFSA er tilføjet.  
 

 I afsnit 32.2 er tabellen med de fysiske afgiftningsprocesser, som EFSA har vurderet og accepte-
ret på nuværende tidspunkt, opdateret. 
 

 Et nyt afsnit 35.2 vedr. emballagerester i foder er tilføjet. 
 

 Fodervirksomheders ansvar i forbindelse med fund af salmonella i foder er præciseret i afsnit 
37.4. 
 

 Undtagelserne fra krav om varmebehandling af foder til høns, kyllinger og kalkuner er opdateret 
og præciseret i overensstemmelse med teksten i bekendtgørelsen (afsnit 37.7)  
 

 Der er tilføjet et nyt afsnit (afsnit 37.8) som beskriver, hvordan og under hvilke omstændighe-
der, der kan søges om dispensation fra kravet om varmebehandling af foder til høns, kyllinger 
og kalkuner. 
 

 Den 14. december 2019 anvendtes den nye kontrolforordning (forordning (EU) 2019/625 
(OCR)). OCR fastsatte nye regler for offentlig kontrol bl.a. ved indførsel af dyr og varer, herun-
der foder, til Unionen. OCR ophævede endvidere en række direktiver og forordninger, som blev 
implementeret eller suppleret i dansk lovgivning. Regelhenvisningerne i afsnittet Import og 
Samhandel er derfor blevet ændret (Afsnit 42). 
 

 Som følge af OCR er kravene til modtageregistrering ved indførsel af foder fra andre samhan-
delslande ophævet. Tilsvarende er den direktivbestemte kontrol ved modtagelse af foder fra an-
dre samhandelslande (Afsnit 43.1). Nu gælder de generelle sporbarhedsregler (Afsnit 77). 
 

 Det er præciseret, for hvilke fodertyper importørvirksomheder anses som repræsentant i Unio-
nen for tredjelandsvirksomheden (Afsnit 44.2). 
 

 Det fælles kontroldokument CVED, som anvendes ved forhåndsanmeldelse ved import hen-
holdsvis kontroldokument efter grænsekontrollen, har skiftet navn til CHED. Regler til udfyl-
delse af CHED, del 1 (forhåndsanmeldelse) findes i artikel 40-46, og bilag II, del 2, afsnit D, jf. 
forklaringerne i del 1 til bilag II til forordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler 
for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkompo-
nenter (»IMSOC-forordningen«) (Afsnit 46.1). 
 

 For foder af ikke-animalsk oprindelse er der udstedt en ny forordning (EU) 2019/1793 af 22. 
oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, 
der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse 
af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 
884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660. Forordningen samler en række 
forordninger og intensiveret importkontrol og importrestriktioner.  
Herudover findes der to importrestriktioner for import af ikke-animalsk foder: Japan ift. radio-
aktivitet og Kina ift. ikke-godkendt GMO i ris fra Kina. (Afsnit 46.1) 
 

 I artikel 66 og artikel 67 i OCR gives der mulighed for at undergive bl.a. foder, som ikke opfylder 
reglerne, en særlig behandling som alternativ til returnering eller destruktion. Grænsekontrol-
len vurderer i hvert enkelt tilfælde, om særlig behandling kan tillades. Det kan det fx i tilfælde af 
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mikrobiologisk kontamination. Der kan ikke gives tilladelse til særlig behandling, hvis behand-
lingen ikke fjerner det, som gjorde at sendingen ikke opfyldt reglerne fx kemisk forurening. (Af-
snit 48.1)  

 

 Afsnit 64 om HACCP på landbrug, der bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren 
form, er udbygget, så landbrug kan finde vejledning om de relevante i punkter i forordningens 
bilag II. 

 

 I afsnit 81.1 er eksempler på produktion efter primærproduktion tilføjet ”Aflivning af foder-dyr, 
fx insekter og rotter der er opdrættet for at anvende som foder. 

 

 I afsnit 83.2 er listen over de tilsætningsstoffer, der udløser krav om godkendelse af virksomhe-
den tilføjet ”Stoffer, der stabiliserer den fysiologiske tilstand 

 

Der er derudover foretaget en række præciseringer og sproglige justeringer samt en generel opdatering 

af vejledningen.  

Vejledningen vil efter endt høringsperiode, blive konsekvensrettet i forholdt til den kommende revide-

rede udgave af bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder (foderbekendtgørelsen). Bekendtgørel-

sen er til orientering sendt i høring frem til d. 26. maj 2020.   

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes mærket med j.nr. 2019-28-33-00040 og sendt til 

28@fvst.dk med cc. til jejra@fvst.dk senest den 17. juni 2020.  

 

Med venlig hilsen 

Jens Jegindø Rasmussen 
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