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Kemi og Fødevarekvalitet 

J.nr. 2018-29-22-03404 

Ref: KRR 

Den 10. september 2018 

 

Til Fødevarestyrelsens høringskreds   

Høring om forslag til godkendelse af 26 
fodertilsætningsstoffer. Svarfrist den 13. september 2018 

 

 

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 1831/2003 om 
fodertilsætningsstoffer er der stillet foreløbigt forslag om   
 

1. Godkendelse af et præparat af dolomit-magnesit som fodertilsætningsstof til alle 
dyrearter, bortset fra malkekvæg og andre drøvtyggere til mælkesektoren, 
fravænningsgrise og slagtesvin (B.01). 
 

2. Godkendelse af kumin tinktur (Cuminum cyminum L.) som fodertilsætningsstof til 
alle arter (B.02). 

 
3. Godkendelse af taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-aspartinsyre, L-histidin, 

D,L-isoleucin, E-leucin, E-phenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-methionin. 
L-valin, L-cystein, glycin, mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som 
fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter og L-cystein hydrochlorid monohydrat til alle 
arter undtagen katte og hunde (B.03). 

 
4. Godkendelse af præparat af Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som 

fodertilsætningsstof til katte og hunde (B.07). 
 

5. Godkendelse af præparat af fumonisin esterase som fodertilsætningsstof til svin og 
fjerkræ (B.08). 
 

6. Godkendelse af præparat af endo-1,3 (4) -beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase 
produceret af Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-amylase produceret af 
Aspergillus niger (ATTC66222) som fodertilsætningsstof til fravænningsgrise (også til 
mindre arter) (B.09). 
 

7. Godkendelse af fremstilling af endo-1,4-beta-mannanase produceret af Paenibacillus 
lentus (DSM 28088) som fodertilsætningsstof slagtekyllinger, hønniker og mindre 
fjerkræarter bortset fra æglæggende fjerkræarter, kalkuner til opfedning, kalkuner 
opdrættet til avl, fravænningsgrise og slagtesvin, herunder mindre arter af svin (B.12). 

 
8. Godkendelse af enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma 

reesei (CBS 114044) som fodertilsætningsstof til æglæggende høner, mindre fjerkræ 
arter og slagtesvin (B.15). 
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Forslagene forventes sat til afstemning i den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og 
Foder, afdelingen for Dyreernæring, den 17.-18. september 2018.  
 
Kommissionens forslag er vedhæftet. 
 
Fødevarestyrelsen beder om eventuelle bemærkninger til forslaget senest torsdag den 13. 

september 2018. 
  
Høringssvar sendes pr. e-mail til 29@fvst.dk og krr@fvst.dk.  
 
De øvrige afstemningspunkter er udskudt og forventes først komme til afstemning i 
november 2018. 
 
Om høringsfrister 
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at de fastlagte procedurer for forslag til behandling i 
Kommissionens komitéer (komitésager) normalt gør det nødvendigt at fastsætte meget korte 
tidsfrister for afgivelse af høringssvar.  
 
Forslag til afstemning i komiteprocedure kan ifølge forretningsordenen for Den Stående 
Komite for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder - PAFF - påregnes fremsendt fra Kommissionen 
to uger før afstemningen. Ofte vil fristen være maksimalt 2 arbejdsdage til afgivelse af 
høringssvar. 
  
Fødevarestyrelsen gør sit yderste for at give høringsparterne så lang høringsfrist som muligt 
indenfor de givne rammer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristina Rørbo 
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