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Korrekt anvendelse af fodertilsætningsstoffer

 

Fodertilsætningsstoffer må kun anvendes i EU, hvis de er godkendte jf. artikel 3, i fodertil-
sætningsstofforordningen. Når stoffet anvendes, skal anvendelsen være i overensstemmelse 
med de betingelser, der fremgår af godkendelsen af stoffet. Disse betingelser omfatter fx 
stoffets sammensætning, hvilke dyrearter, det er godkendt til, minimums- og maksimum-
sindhold mv.   

Det vil altid fremgå af forordningen, som stoffet er godkendt i, hvilken anvendelse stoffet er 
godkendt til. Det vil sige i hvilken kategori og funktionel gruppe stoffet er godkendt. Formå-
let med anvendelsen af stoffet skal være i overensstemmelse med kategorien og den funkti-
onelle gruppe, der er angivet i godkendelsen. 

Eksempel 
Et stof er godkendt i kategorien ”zootekniske tilsætningsstoffer” og i den funktionelle 
gruppe ”andre zootekniske tilsætningsstoffer”. Formålet med tilsætningen af stoffet skal 
være omfattet af denne gruppe, og formålet kan derfor ikke være fx at konservere foderet.  

En eventuel anvendelse af stoffet til konservering vil være en overtrædelse af tilsætnings-
stofforordningens artikel 3, stk. 1, litra b, medmindre stoffet også er godkendt i kategorien 
”teknologiske tilsætningsstoffer” og den funktionelle gruppe ”konserveringsmidler”. 

Det fremgår af Kommissionens register over fodertilsætningsstoffer, hvilke stoffer, der må 
bruges. Registret indeholder også et link til forordningen, hvor stoffet er godkendt. 

Hvis et stof ønskes anvendt til et andet formål end det, der er omfattet af godkendelsen af 
stoffet, skal der ansøges om godkendelse af stoffet til dette andet formål, jf. artikel 7, i foder-
tilsætningsstofforordningen.   

De krav, der er til udformning og indgivelse af en ansøgning, findes i Kommissionens for-
ordning om gennemførelsesbestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer 
(429/2008). Denne forordning fastsætter også kravene til den dokumentation, der skal gi-
ves ved ansøgning om godkendelse af et stof som et fodertilsætningsstof.  

Fødevarestyrelsen har ikke mulighed for at godkende anvendelsen af et fodertilsætnings-
stof, der endnu ikke er godkendt i EU. 
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Anvendes et stof alene med et teknologisk formål under forarbejdningen af et fodermiddel 
eller en foderblanding, og har stoffet ingen teknologisk indvirkning på det færdige foder, 
kan der være tale om et teknisk hjælpestof. Ved anvendelse af et teknisk hjælpestof, er der 
ikke krav om, at stoffet er godkendt. 

Et teknisk hjælpestof er i fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra h defineret 
som: 

”Ethvert stof, som ikke indtages som et foderstof i sig selv, men som anvendes ved forar-
bejdningen af foderstoffer eller fodermidler for at opfylde et bestemt teknologisk formål 
under behandlingen eller forarbejdningen, og som kan føre til utilsigtet, men teknisk 
uundgåelig forekomst af rester af stofferne eller derivater heraf i det færdige produkt, 
forudsat at disse rester ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed 
eller på miljøet og ikke har nogen teknologisk indvirkning på det færdige foderstof”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


