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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 51/2013 

av 16. januar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til analysemetoder for bestemmelse av 

bestanddeler av animalsk opprinnelse for offentlig kontroll av fôr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 

om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 11 nr. 4, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 7 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om 

fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og 

utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(2) er det forbudt å bruke protein fra dyr i 

fôrvarer til drøvtyggere. Nevnte forbud er utvidet til 

også å omfatte andre dyr enn drøvtyggere, og begrenses 

i samsvar med vedlegg IV til nevnte forordning med 

hensyn til fôring av disse dyrene med produkter av 

animalsk opprinnelse. 

2) I henhold til artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 

om fastsettelse av hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet 

på konsum, og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 1774/2002(3) er det forbudt å fôre landdyr av en 

bestemt art, med unntak av pelsdyr, med bearbeidet 

animalsk protein som kommer fra dyrekropper eller 

deler av dyr av samme art, og å fôre oppdrettsfisk med 

bearbeidet animalsk protein som kommer fra kropper 

eller deler av oppdrettsfisk av samme art. 

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av  

27. januar 2009 om fastsettelse av metoder  

for prøvetaking og analyse i forbindelse med  

offentlig kontroll av fôrvarer(4) angis det i vedlegg VI til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 23.1.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(3) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(4) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

forordningen analysemetoder for bestemmelse av 

bestanddeler av animalsk opprinnelse for offentlig 

kontroll av fôr. Med mikroskopimetoden, som i dag er 

den eneste metoden som er godkjent for å påvise 

forekomst av animalske proteiner i fôrvarer til dyr, er 

det mulig å skille mellom forekomst av bestanddeler 

som kommer fra landdyr og forekomst av bestanddeler 

som kommer fra fisk, men det er ikke mulig å bestemme 

mengden animalske bestanddeler i fôrvarer med 

tilstrekkelig nøyaktighet, og metoden bør derfor ikke 

brukes for dette formål. 

4) En ny metode for påvisning av animalske bestanddeler 

basert på polymerasekjedereaksjon (PCR) ble godkjent 

av EU-referanselaboratoriet for animalske proteiner i 

fôrvarer. En gjennomføringsundersøkelse, organisert i 

samarbeid med medlemsstatenes nasjonale 

referanselaboratorier, viste at den nye metoden er 

tilstrekkelig robust til å brukes som offentlig 

kontrollmetode i Unionen. Med denne nye metoden er 

det mulig å påvise forekomsten av animalske 

bestanddeler i fôr og å bestemme hvilken art 

bestanddelene kommer fra. Bruk av denne nye metoden 

i en kombinasjon med eller som erstatning for 

mikroskopimetoden, avhengig av omstendighetene, vil 

være svært nyttig ved kontroll av korrekt overholdelse 

av fôrforbudene fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001 

og (EF) nr. 1069/2009. 

5) Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009 bør derfor 

erstattes. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009 erstattes med 

teksten i vedlegget til denne forordning. 

2017/EØS/58/27 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 16. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/203 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG VI 

ANALYSEMETODER FOR BESTEMMELSE AV BESTANDDELER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FOR 

OFFENTLIG KONTROLL AV FÔR 

1.  FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 

 I samsvar med bestemmelsene fastsatt i dette vedlegget skal bestemmelse av bestanddeler av animalsk 

opprinnelse i fôr utføres med lysmikroskopi eller polymerasekjedereaksjon (PCR). 

 Disse to metodene gjør det mulig å påvise forekomsten av bestanddeler av animalsk opprinnelse i 

fôrmidler og fôrblandinger. De gjør det imidlertid ikke mulig å beregne mengden av slike bestanddeler i 

fôrmidler og fôrblandinger. Begge metodene har en påvisningsgrense på under 0,1 % vektprosent. 

 PCR-metoden gjør det mulig å identifisere den taksonomiske gruppen for de bestanddeler av animalsk 

opprinnelse som forekommer i fôrmidler og fôrblandinger. 

 Disse metodene skal anvendes når det kontrolleres at forbudene som er fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i og 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 og i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

overholdes. 

 Avhengig av hvilken type fôr som skal prøves, kan disse metodene benyttes innenfor en enkelt protokoll, 

enten alene eller kombinert med hverandre, i samsvar med de standardiserte framgangsmåtene som er 

fastsatt av EU-referanselaboratoriet for animalske proteiner i fôrvarer (EURL-AP) og offentliggjort på 

laboratoriets nettsted(1). 

2.  METODER 

2.1 Lysmikroskopi 

2.1.1. Prinsipp 

 Bestanddelene av animalsk opprinnelse som kan forekomme i fôrmidler og fôrblandinger som er sendt 

inn for analyse, identifiseres på grunnlag av typiske kjennetegn som kan identifiseres med mikroskop, 

som muskelfibrer og andre kjøttpartikler, brusk, bein, horn, hår, bust, blod, fjør, eggeskall, fiskebein og 

fiskeskjell. 

2.1.2. Reagenser og utstyr 

2.1.2.1.  Reagenser 

2.1.2.1.1.  Konsentreringsmiddel 

2.1.2.1.1.1.  Tetrakloretylen (spesifikk vekt 1,62) 

2.1.2.1.2.  Fargingsreagens 

2.1.2.1.2.1.  Alizarin rød-løsning (spe ut 2,5 ml 1M saltsyre med 100 ml vann og tilsett 200 mg alizarin rød til denne 

løsningen) 

2.1.2.1.3.  Monteringsmiddel 

2.1.2.1.3.1.  Lut (NaOH 2,5 % w/v eller KOH 2,5 % w/v) 

2.1.2.1.3.2.  Glyserol (ufortynnet, viskositet: 1490 cP) 

2.1.2.1.3.3.  Norland ® Optical Adhesive 65 (viskositet: 1200 cP) eller harpiks med tilsvarende egenskaper for 

tillaging av permanente objektglass 

2.1.2.1.4.  Monteringsmiddel med fargingsegenskaper 

2.1.2.1.4.1.  Lugols løsning (løs opp 2 g kaliumjodid i 100 ml vann og tilsett 1 g jod under hyppig risting) 

  

(1) http://eurl.craw.eu/ 
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2.1.2.1.4.2.  Cystinreagens (2 g blyacetat, 10 g NaOH/100 ml vann) 

2.1.2.1.4.3.  Fehlings væske (klargjort før bruk med like deler (1/1) av to stamløsninger A og B. Løsning A: Løs opp 

6,9 g kobber(II)sulfatpentahydrat i 100 ml vann. Løsning B: Løs opp 34,6 g natriumkaliumtart-

rattetrahydrat og 12 g NaOH i 100 ml vann) 

2.1.2.1.4.4.  Tetrametylbenzidin/hydrogenperoksid. (Løs opp 1 g 3,3’,5,5’ tetrametylbenzidin (TMB) i 100 ml iseddik 

og 150 ml vann. Bland fire deler av denne TMB-løsningen med én del 3 % hydrogenperoksid før bruk) 

2.1.2.1.5.  Skyllemidler 

2.1.2.1.5.1.  Etanol ≥ 96 % (teknisk kvalitet) 

2.1.2.1.5.2.  Aceton (teknisk kvalitet) 

2.1.2.1.6.  Blekemiddel 

2.1.2.1.6.1.  Natriumhypoklorittløsning som fås kjøpt i handelen (9–14 % aktivt klor) 

2.1.2.2.  Utstyr 

2.1.2.2.1.  Analysevekt med en nøyaktighet på 0,001 g 

2.1.2.2.2.  Malingsutstyr: kvern eller morter 

2.1.2.2.3.  Sikter med kvadratiske masker med maskevidde på 0,25 mm og 1 mm 

2.1.2.2.4.  Konisk skilletrakt av glass med et volum på 250 ml, utstyrt med en stoppekran av teflon eller slipt glass i 

bunnen av kjeglen. Stoppekranens åpning skal ha en diameter på ≥ 4 mm. Et begerglass med konisk 

bunn for bunnfelling kan også brukes, forutsatt at laboratoriet har vist at påvisningsnivåene tilsvarer dem 

som oppnås ved bruk av den koniske skilletrakten av glass. 

Skilletrakt 

  

2.1.2.2.5.  Stereomikroskop med en forstørrelsesgrad på minst 6,5× til 40×. 

2.1.2.2.6.  Sammensatt mikroskop med en forstørrelsesgrad på minst 100× til 400× og gjennomfallende lys. 

Polarisert lysmikroskopi og interferenskontrastmikroskopi kan også brukes. 

2.1.2.2.7.  Laboratorieglass av standardtype 

2.1.2.2.8.  Utstyr for tillaging av objektglass: klassiske objektglass, objektglass med fordypning, dekkglass  

(20 × 20 mm), pinsett og liten spatel. 

2.1.3. Prøvetaking og tillaging av prøver 

2.1.3.1.  Prøvetaking 

 Et representativt utvalg prøver, tatt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg I, skal anvendes. 

4 mm diameter 
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2.1.3.2.  Forholdsregler 

 For å unngå krysskontaminering på laboratoriet skal alt utstyr som skal brukes flere ganger, rengjøres 

grundig før bruk. Skilletrakten skal tas fra hverandre før rengjøring. Skilletraktens deler og glassartikler 

skal forvaskes for hånd og deretter vaskes i oppvaskmaskin. Sikter skal rengjøres med en børste med 

stiv, syntetisk bust. Det anbefales å rengjøre sikten en ekstra gang med aceton og trykkluft dersom den er 

brukt til fettholdig materiale som f.eks. fiskemel. 

2.1.3.3.  Tillaging av andre prøver enn fett eller olje 

2.1.3.3.1.  Tørking av prøver: Prøver med et fuktighetsinnhold på > 14 % skal tørkes før håndtering. 

2.1.3.3.2.  Forhåndssikting av prøver: Det anbefales å sikte (maskevidde 1 mm) pelleterte fôrvarer og kjerner på 

forhånd, og deretter lage og analysere de to fraksjonene som to ulike prøver. 

2.1.3.3.3.  Delprøvetaking og maling: Minst 50 g av prøven skal brukes som delprøver for analyser og deretter 

males opp. 

2.1.3.3.4.  Ekstraksjon og tillaging av bunnfallet: Et parti på 10 g (med en nøyaktighet på 0,01 g) av den 

forhåndsmalte delprøven overføres til skilletrakten eller begerglasset med konisk bunn for bunnfelling 

og 50 ml tetrakloretylen tilsettes. Dersom det dreier seg om fiskemel eller andre rene animalske 

produkter, mineralingredienser eller premikser som gir mer enn 10 % bunnfall, skal partiet som 

overføres til trakten, ikke være på mer enn 3 g. Blandingen ristes kraftig i minst 30 sekunder, og innsiden 

av trakten skylles forsiktig med minst 50 ml tetrakloretylen for å fjerne eventuelle partikler som har 

festet seg. Den nye blandingen skal stå i minst 5 minutter før bunnfallet skilles ut ved at stoppekranen 

åpnes. 

 Dersom det brukes et begerglass med konisk bunn for bunnfelling, skal blandingen røres godt i minst  

15 sekunder, og eventuelle partikler som har festet seg på sidene i glassbegeret, skal skylles forsiktig av 

innsiden med minst 10 ml ren tetrakloretylen. Blandingen skal stå i 3 minutter før den røres i på nytt i 15 

sekunder. Eventuelle partikler som har festet seg på innsiden av glassbegeret, skal skylles forsiktig av 

med minst 10 ml ren tetrakloretylen. Den nye blandingen skal stå i minst 5 minutter før den flytende 

fraksjonen fjernes og kastes ved omhyggelig dekantering, slik at ingenting av bunnfallet går tapt. 

 Bunnfallet skal tørkes og deretter veies (med en nøyaktighet på 0,001 g). Dersom mer enn 5 % av 

bunnfallet består av partikler på > 0,50 mm, skal det siktes (maskevidde 0,25 mm) og de to fraksjonene 

skal undersøkes. 

2.1.3.3.5.  Ekstraksjon og tillaging av det flytende materialet: Etter at bunnfallet er framstilt med metoden 

beskrevet over, bør det finnes to faser i skilletrakten: en flytende som består av tetrakloretylen, og en fast 

som består av flytende materiale. Denne faste fasen er det flytende materialet, som framstilles ved at 

stoppekranen åpnes og all tetrakloretylen helles ut av trakten. Skilletrakten snus på hodet, og det flytende 

materialet overføres til en stor petriskål og lufttørkes i et avtrekksskap. Dersom mer enn 5 % av det 

flytende materialet består av partikler på > 0,50 mm, skal det siktes (maskevidde 0,25 mm) og de to 

fraksjonene skal undersøkes. 

2.1.3.3.6.  Tillaging av råstoff: Et parti på minst 5 g av den forhåndsmalte delprøven skal tillages. Dersom mer enn 

5 % av materialet består av partikler på > 0,50 mm, skal det siktes (maskevidde 0,25 mm) og de to 

fraksjonene skal undersøkes. 

2.1.3.4.  Tillaging av prøver som består av fett eller olje 

 Følgende protokoll skal følges for tillagingen av prøver som består av fett eller olje: 

– Dersom fettet er i fast form, skal det varmes opp i en ovn til det er flytende. 

– 40 ml fett eller olje fra bunnen av prøven overføres med pipette til et sentrifugerør. 

– Sentrifugeres i 10 minutter på 4 000 omdreininger per minutt. 

– Dersom fettet er i fast form etter sentrifugering, skal det varmes opp i en ovn til det er flytende. 

– Gjenta sentrifugering i 5 minutter på 4 000 omdreininger per minutt.  
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– Halvparten av de dekanterte urenhetene overføres med en liten skje eller en spatel til et objektglass 

for undersøkelse. Glyserol anbefales som monteringsmiddel. 

– De gjenværende urenhetene skal brukes til tillaging av bunnfallet som beskrevet i punkt 2.1.3.3. 

2.1.3.5.  Bruk av fargereagens 

 For å gjøre det lettere å identifisere bestanddelene av animalsk opprinnelse kan fargereagens brukes 

under tillaging av prøven i samsvar med retningslinjene utstedt av EURL-AP og offentliggjort på 

laboratoriets nettsted. 

 Dersom alizarin rød brukes for å farge bunnfallet, skal følgende protokoll få anvendelse: 

– Det tørkede bunnfallet overføres til et reagensglass og skylles to ganger med omtrent 5 ml etanol 

(blandes begge gangene med et Vortex blandeapparat i 30 sekunder, la løsemiddelet stå i omtrent 

halvannet minutt før det helles ut). 

– Bunnfallet blekes ved å tilsette minst 1 ml natriumhypoklorittløsning. La reaksjonen fortsette i 10 

minutter. Reagensglasset fylles med vann, bunnfallet skal stå i 2–3 minutter, og vann og svevende 

partikler helles forsiktig ut. 

– Bunnfallet skal skylles to ganger til med omtrent 10 ml vann (blandes begge gangene med et Vortex 

blandeapparat i 30 sekunder, la stå og hell ut vannet). 

– Tilsett 2–10 dråper alizarin rød og bland løsningen med et Vortex blandeapparat. La reaksjonen pågå i 

30 sekunder. Det fargede bunnfallet skylles først to ganger med omtrent 5 ml etanol og så én gang 

med aceton (blandes begge gangene med et Vortex blandeapparat i 30 sekunder, løsningen skal stå i 

omtrent 1 minutt og deretter helles ut). 

– Det fargede bunnfallet tørkes. 

2.1.4. Mikroskopisk undersøkelse 

2.1.4.1.  Tillaging av objektglass 

 Objektglass skal tillages av bunnfallet og, avhengig av laboranten, av enten det flytende materialet eller 

råstoffet. Dersom sikting er brukt ved tillaging av prøvene, skal begge fraksjonene (både den fine og den 

grove) tillages. Analyseprøver fra fraksjonene som fordeles på objektglassene, skal være representative 

for hele fraksjonen. 

 For å sikre at en komplett undersøkelsesprotokoll som fastsatt i 2.1.4.2 kan gjennomføres, skal det 

tillages et tilstrekkelig antall objektglass. 

 Objektglassene skal monteres med egnet monteringsmiddel i samsvar med de standardiserte 

framgangsmåtene fastsatt av EURL-AP og offentliggjort på laboratoriets nettsted. Objektglassene skal 

være dekket av dekkglass. 

2.1.4.2.  Observasjonsprotokoller for påvisning av animalske partikler i fôrblandinger og fôrmidler 

 De tillagede objektglassene skal undersøkes i samsvar med observasjonsprotokollen fastsatt i diagram 1 

for fôrblandinger og for andre fôrmidler enn rent fiskemel og i diagram 2 for rent fiskemel. 

 Mikroskopundersøkelsene skal gjennomføres ved at det sammensatte mikroskopet brukes på bunnfallet 

og, avhengig av laboranten, enten på det flytende materialet eller på råstoffet. For de grove fraksjonene 

kan også stereomikroskop brukes i tillegg til det sammensatte mikroskopet. Hvert objektglass skal 

undersøkes i sin helhet med ulike grader av forstørring. 

 Det minste antallet av objektglass som skal undersøkes ved hvert trinn av observasjonsprotokollen, skal 

alltid overholdes, med mindre den samlede mengden av fraksjonsmateriale ikke gjør det mulig å nå det 

fastsatte antallet objektglass. Det skal ikke undersøkes flere enn seks objektglass per bestemmelse. 

 For å gjøre det enklere å identifisere partiklenes art og opprinnelse kan laboranten bruke hjelpemidler 

som system for beslutningsstøtte, bildesamlinger og referanseprøver. 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/207 

 

Diagram 1 

Observasjonsprotokoll for påvisning av animalske partikler i fôrblandinger og andre fôrmidler enn fiskemel 
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Diagram 2 

Observasjonsprotokoll for påvisning av animalske partikler i fiskemel 
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2.1.4.3.  Antall bestemmelser 

 Dersom det ikke påvises animalske partikler av en bestemt art (f.eks. landdyr eller fisk) etter en første 

bestemmelse utført i samsvar med observasjonsprotokollen fastsatt i enten diagram 1 eller diagram 2, er 

det ikke nødvendig med en ytterligere bestemmelse, og analyseresultatet skal rapporteres med bruk av 

ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.1. 

 Dersom det samlede antallet påviste animalske partikler av en bestemt art (f.eks. landdyr eller fisk) er 

mellom 1 og 5 etter en første bestemmelse utført i samsvar med observasjonsprotokollen fastsatt i enten 

diagram 1 eller diagram 2, skal det gjennomføres en ny bestemmelse på en ny delprøve på 50 g. Dersom 

antallet påviste animalske partikler av en bestemt art er mellom 0 og 5 etter denne andre bestemmelsen, 

skal analyseresultatet rapporteres med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.2, hvis ikke skal en tredje 

bestemmelse gjennomføres på en ny delprøve på 50 g. Dersom summen av påviste partikler av en 

bestemt art er over 15 etter de to bestemmelsene, er det imidlertid ikke nødvendig med en ytterligere 

bestemmelse, og resultatet av analysen skal rapporteres direkte med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 

2.1.5.3. Dersom summen av påviste animalske partikler av en bestemt art er over 15 etter den tredje 

bestemmelsen, skal resultatet av analysen rapporteres med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.3. Ellers 

rapporteres resultatet av analysen med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.2. 

 Dersom det påvises flere enn 5 animalske partikler av en bestemt art (f.eks. landdyr eller fisk) etter en 

første bestemmelse utført i samsvar med observasjonsprotokollen fastsatt i enten diagram 1 eller diagram 

2, skal analyseresultatet rapporteres med bruk av ordlyden fastsatt i nr. 2.1.5.3. 

2.1.5. Angivelse av resultater 

 Når resultatene rapporteres, skal laboratoriet oppgi hvilken type materiale analysen er utført på (bunnfall, 

flytende materiale eller råstoff) og hvor mange bestemmelser som er gjennomført. 

 Laboratorierapporten skal minst inneholde opplysninger om forekomsten av bestanddeler som stammer 

fra landdyr og fisk. 

 De ulike tilfellene skal rapporteres på følgende måte: 

2.1.5.1.  Ingen animalske partikler av en bestemt art påvist: 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det ikke påvist bestanddeler som 

stammer fra landdyr, i den innsendte prøven. 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det ikke påvist bestanddeler som 

stammer fra fisk, i den innsendte prøven. 

2.1.5.2.  I gjennomsnitt ble det påvist 1–5 animalske partikler av en bestemt art: 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det i gjennomsnitt ikke påvist 

flere enn 5 partikler som stammer fra landdyr ved bestemmelse av den innsendte prøven. Partiklene 

ble identifisert som ... [bein, brusk, muskelvev, hår, horn ...]. Antall påviste partikler er under 

påvisningsgrensen for mikroskopimetoden, noe som dermed betyr at risikoen for et falskt positivt 

resultat ikke kan utelukkes. 

Eller, dersom relevant: 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det i gjennomsnitt ikke påvist 

flere enn 5 partikler som stammer fra fisk ved bestemmelse av den innsendte prøven. Partiklene ble 

identifisert som … [fiskebein, fiskeskjell, brusk, muskelvev, otolitt, gjeller …]. Antall påviste 

partikler er under påvisningsgrensen for mikroskopimetoden, noe som dermed betyr at risikoen for et 

falskt positivt resultat ikke kan utelukkes. 

 Dersom prøven er siktet på forhånd, skal laboratorierapporten oppgi hvilken fraksjon (siktet fraksjon, 

pelletert fraksjon eller kjerner) de animalske partiklene er påvist i, ettersom påvisning av animalske 

partikler i bare den siktede fraksjonen kan være et tegn på forurensning fra omgivelsene. 

2.1.5.3.  I gjennomsnitt ble det påvist flere enn 5 animalske partikler av en art: 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det i gjennomsnitt påvist flere 

enn 5 partikler som stammer fra landdyr ved bestemmelse av den innsendte prøven. Partiklene ble 

identifisert som ... [bein, brusk, muskelvev, hår, horn ...].  
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Eller, dersom relevant, 

– I den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av lysmikroskop, ble det i gjennomsnitt påvist flere 

enn 5 partikler som stammer fra fisk ved bestemmelse av den innsendte prøven. Partiklene ble 

identifisert som … [fiskebein, fiskeskjell, brusk, muskelvev, otolitt, gjeller …]. 

 Dersom prøven er siktet på forhånd, skal laboratorierapporten oppgi hvilken fraksjon (siktet fraksjon, 

pelletert fraksjon eller kjerner) de animalske partiklene er påvist i, ettersom påvisning av animalske 

partikler i bare den siktede fraksjonen kan være et tegn på forurensning fra omgivelsene. 

2.2. PCR 

2.2.1. Prinsipp 

 Deoksyribonukleinsyre-fragmenter (DNA-fragmenter) av animalsk opprinnelse som kan forekomme i 

fôrmidler og fôrblandinger, påvises ved en genetisk amplifikasjonsteknikk ved PCR som er rettet mot 

artsspesifikke DNA-sekvenser. 

 PCR-metoden krever at det først foretas en DNA-ekstraksjon. Deretter amplifiseres DNA-ekstraktet for å 

påvise de dyreartene som analysen omfattet. 

2.2.2. Reagenser og utstyr 

2.2.2.1.  Reagenser 

2.2.2.1.1.  Reagenser for DNA-ekstraksjon 

 Bare reagenser som er godkjent av EURL-AP og offentliggjort på laboratoriets nettsted, skal brukes. 

2.2.2.1.2.  Reagenser for genetisk amplifisering 

2.2.2.1.2.1.  Primere og sonder 

 Det skal bare brukes primere og sonder med oligonukleotidsekvenser som er godkjent av EURL-AP(1). 

2.2.2.1.2.2.  Master Mix 

 Bare Master Mix-løsninger som ikke inneholder reagenser som kan føre til feil resultat på grunn av 

forekomst av animalsk DNA, skal brukes(2). 

2.2.2.1.2.3.  Dekontamineringsreagenser 

2.2.2.1.2.3.1. Saltsyreløsning (0,1 N) 

2.2.2.1.2.3.2. Blekemiddel (løsning av natriumhypokloritt med 0,15 % aktivt klor) 

2.2.2.1.2.3.3. Ikke-etsende reagenser for dekontaminering av kostbare enheter som analysevekter (f.eks. DNA EraseTM 

fra MP Biomedicals) 

2.2.2.2.  Utstyr 

2.2.2.2.1.  Analysevekt med en nøyaktighet på 0,001 g 

2.2.2.2.2.  Malingsutstyr 

2.2.2.2.3.  Termosykler for sanntids-PCR 

2.2.2.2.4.  Mikrosentrifuge for mikrosentrifugerør 

2.2.2.2.5.  Sett med mikropipetter som gjør det mulig å overføre fra 1 μl opptil 1 000 μl med pipette 

2.2.2.2.6.  Molekylærbiologisk standardutstyr i plast: mikrosentrifugerør, pipettespisser med filter til mikropipetter 

og plater som passer til termosykleren. 

2.2.2.2.7.  Frysere til lagring av prøver og reagenser  

  

(1) Listen over nevnte primere og sonder for hver dyreart som analysen er rettet mot, er tilgjengelig på nettstedet til 

EURL-AP. 

(2) Eksempler på Master Mix-løsninger som kan brukes, er tilgjengelig på nettstedet til EURL-AP. 



14.9.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/211 

 

2.2.3. Prøvetaking og tillaging av prøver 

2.2.3.1.  Prøvetaking 

 Et representativt utvalg prøver, tatt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg I, skal anvendes. 

2.2.3.2.  Tillaging av prøven 

 Tillaging av laboratorieprøvene fram til DNA-ekstraksjon skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II. 

Minst 50 g av prøven skal brukes som delprøver for analyser og deretter males opp. 

 Tillaging av prøven skal skje i et annet rom enn det som brukes til DNA-ekstraksjon og til genetiske 

amplifikasjonsreaksjoner som beskrevet i ISO 24276. 

 Det skal tillages to analyseprøver på minst 100 mg hver. 

2.2.4. DNA-ekstraksjon 

 DNA-ekstraksjonen skal gjennomføres på hver tillagede analyseprøve i samsvar med de standardiserte 

framgangsmåtene som er fastsatt av EURL-AP og offentliggjort på laboratoriets nettsted. 

 Som beskrevet i ISO 24276 skal det utføres to ekstraksjonskontroller for hver ekstraksjonsserie: 

– en blindprøve for ekstraksjon, 

– en positiv kontroll for DNA-ekstraksjon. 

2.2.5. Genetisk amplifisering 

 Genetisk amplifisering skal gjennomføres ved hjelp av metodene som er godkjent for hver art som må 

identifiseres. Disse metodene er nedfelt i de standardiserte framgangsmåtene som er fastsatt av EURL-

AP og offentliggjort på laboratoriets nettsted. Hvert DNA-ekstrakt skal analyseres ved minst to ulike 

konsentrasjoner for å vurdere hemming. 

 Som beskrevet i ISO 24276 skal det utføres to amplifiseringskontroller for hver målart: 

– en positiv kontroll for mål-DNA skal brukes for hver plate eller serie av PCR-analyser, 

– en reagenskontroll for amplifiseringen (også kalt «no template control») skal brukes for hver plate 

eller serie av PCR-analyse 

2.2.6. Tolking og framlegging av resultater 

 Når resultatene rapporteres, skal laboratoriet minst oppgi vekten på de analyseprøvene som er brukt, 

hvilke ekstraksjonsteknikker som er brukt, antall bestemmelser som er gjennomført og metodens 

påvisningsgrense. 

 Resultatene skal ikke tolkes og rapporteres dersom den positive DNA-ekstraksjonskontrollen og de 

positive DNA-målkontrollene ikke gir positive resultater for målet som analysen gjelder, samtidig som 

reagenskontrollen for amplifiseringen er negativ. 

 Dersom resultatene fra de to analyseprøvene ikke stemmer overens, skal minst den genetiske 

amplifiseringen gjøres på nytt. Dersom laboratoriet har mistanke om at DNA-ekstraksjonen kan være 

årsaken til uoverensstemmelsen, skal en ny DNA-ekstraksjon og en påfølgende genetisk amplifisering 

gjennomføres før resultatene tolkes. 

 Den endelige framleggingen av resultatene skal bygge på integrering og tolking av resultatene fra de to 

analyseprøvene i samsvar med de standardiserte framgangsmåtene som er fastsatt av EURL-AP og 

offentliggjort på laboratoriets nettsted. 

2.2.6.1.  Negative resultater 

 Et negativt resultat skal rapporteres som følger: 

 Det ble ikke påvist DNA fra X i den innsendte prøven (der X er dyrearten eller gruppen av dyrearter som 

er målet for analysen). 

2.2.6.2.  Positive resultater 

 Et positivt resultat skal rapporteres som følger: 

 Det ble påvist DNA fra X i den innsendte prøven (der X er dyreart eller gruppen av dyrearter som er 

målet for analysen).» 

 ____________  


