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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/126/EF

av 23. desember 2003

om analysemetoden for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/373/EØF av 20. juli 
1970 om innføring av prøvetakings- og analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(1), 
særlig artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 70/373/EØF skal offentlig kontroll 
av fôrvarer med det formål å kontrollere at krav som 
er fastsatt i lover og forskrifter om fôrvarers kvalitet 
og sammensetning er oppfylt, utføres ved å bruke 
fellesskapsmetodene for prøvetaking og analyse.

2) Bestemmelser om merking av fôrvarer og krav om 
forbud mot bruk av visse typer animalske proteiner i 
fôrvarer til visse kategorier dyr, gjør det nødvendig å 
fastsette pålitelige analysemetoder for å fastslå om disse 
forekommer, og eventuelt i hvor stor prosentdel.

3) Den metoden som er beskrevet i kommisjonsdirektiv 98/88/
EF av 13. november 1998 om fastsettelse av retningslinjer 
for identifikasjon av og anslag over bestanddeler av 
animalsk opprinnelse ved mikroskopundersøkelse i 
forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(2), er i dag 
den eneste metoden som er godkjent for å kontrollere 
forekomsten av animalske proteiner, herunder proteiner 
som er behandlet ved 133 °C/3 bar/20 min, i fôrvarer.

4) Nylig viste en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier 
med sikte på å bestemme bearbeidede animalske proteiner, 
at forskjellig anvendelse av mikroskopundersøkelsene 
fastsatt i direktiv 98/88/EØF, førte til betydelige forskjeller 
i metodens følsomhet, spesifisitet og nøyaktighet. For å 
harmonisere og forbedre bestemmelsen av bearbeidede 
animalske proteiner bør bestemmelsene om metoden for 
mikroskopundersøkelse spesifiseres ytterligere og gjøres 
obligatorisk. Det er nødvendig å sikre at analytikere som 
bruker metoden, får tilstrekkelig opplæring ettersom 
resultatet avhenger av analytikerens ferdigheter.

5) Direktiv 98/88/EF bør derfor erstattes.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal fastsette at dersom det foretas 
offentlig analyse av fôrvarer med sikte på offentlig kontroll 
av forekomst av, identifikasjon av og/eller anslag over 
mengden av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôrvarer 
innenfor rammen av det samordnede kontrollprogrammet 
på fôrvareområdet i samsvar med rådsdirektiv 95/53/EF(3), 
skal denne analysen foretas i samsvar med bestemmelsene i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sikre at laboratorier som foretar 
offentlig kontroll av forekomst av bestanddeler av animalsk 
opprinnelse i fôrvarer, deltar regelmessig i egnethetsprøving 
av analysemetodene, og at laboratoriepersonalet som foretar 
analysene, får tilstrekkelig opplæring.

Artikkel 3

Direktiv 98/88/EF oppheves.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2004 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell mellom 
disse bestemmelsene og dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 24.12.2003, s. 78, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2004 av 9. juli 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 23.12.2004,  
s. 13.

(1) EFT L 170 av 3.8.1970, s. 2. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 
807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36.)

(2) EFT L 318 av 27.11.1998, s. 45.
(3) EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/46/

EF (EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55).
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Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. desember 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vilkår for påvisning av, identifikasjon av eller anslag over bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôrvarer ved 
mikroskopundersøkelse 

1. Formål og virkeområde 

 Disse vilkårene skal benyttes ved påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse (definert som 
produkter framstilt ved foredling av kropper og kroppsdeler av pattedyr, fjørfe og fisk) i fôrvarer ved hjelp 
av mikroskopundersøkelse innenfor rammen av det samordnede kontrollprogrammet på fôrvareområdet i 
samsvar med rådsdirektiv 95/53/EF. Forutsatt at metodene i dette vedlegg blir brukt i forbindelse med alle 
offentlige analyser, kan det foretas enda en analyse ved å benytte avvikende eller alternative metoder med 
sikte på å forbedre påvisningen av visse typer bestanddeler av animalsk opprinnelse eller spesifisere ytterligere 
opprinnelsen til disse bestanddelene. Videre kan en alternativ protokoll anvendes ved undersøkelse av visse 
særlige bestanddeler av animalsk opprinnelse, f. eks. plasma eller bein i talg (se også nr. 9), dersom disse 
analysene foretas i tillegg til de analysene som er fastsatt i det samordnede kontrollprogrammet.

2. Følsomhet

 Avhengig av arten av bestanddeler av animalsk opprinnelse kan det påvises svært små mengder (< 0,1 %) i 
fôrvarer. 

3. Prinsipp

 Til identifikasjon benyttes en representativ prøve som er tatt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 
kommisjonsdirektiv 76/371/EØF av 1. mars 1976 om fastsettelse av prøvetakingsmetoder i Fellesskapet i 
forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(4), og som er tilberedt på egnet måte. Følgende protokoll er 
egnet til behandling av fôrvarer med lavt vanninnhold. Fôrvarer med et vanninnhold på over 14 % skal tørkes 
(kondenseres) før behandling. Særlige fôrvarer og særlige fôrmidler (f. eks. fettstoffer og oljer) krever egen 
behandling (se nr. 9). Bestanddelene av animalsk opprinnelse identifiseres på grunnlag av typiske kjennetegn 
som kan iakttas i mikroskop (dvs. muskelfibrer og andre kjøttpartikler, brusk, bein, horn, hår, bust, blod, fjær, 
eggeskall, fiskebein og skjell). Identifikasjonen skal foretas både på en siktet fraksjon (6.1) og et konsentrert 
sediment (6.2) av prøven.

4.  Reagenser

4.1.  Neddyppingsvæsker

4.1.1. Kloralhydrat (vandig, 60 % w/v) 

4.1.2.  Lut (NaOH 2,5 % w/v eller KOH 2,5 % w/v) til siktede fraksjoner

4.1.3. Parafinolje eller glyserol (viskositet: 68-81) til mikroskopundersøkelser i sedimentet

4.2.  Skyllemidler

4.2.1.  Alkohol, 96 %

4.2.2.  Aceton

4.3  Konsentrasjonsmidler

4.3.1.  Tetrakloretylen (tetthet 1,62) 

4.4  Fargingsreagenser

4.4.1. Jod-/kaliumjodid-løsning (2 g kaliumjodid løses opp i 100 ml vann, og 1 g jod tilsettes under hyppig risting)

4.4.2. Alizarin rød (2,5 ml 1M saltsyre løses opp i 100 ml vann, og 200 mg alizarin rød tilsettes løsningen)

4.4.3.  Cystinreagens (2 g blyacetat, 10 g NaOH/100 ml H2O)

4.4.4.  Jod-/kaliumjodid-løsning (oppløst i 70 % etanol)

(1) EFT L 102 av 15.4.1976, s. 1.
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4.4.5. Blekemiddel

4.5.1. Ferdigkjøpt natriumhypoklorittløsning (9,6 % aktivt klor)

5. Utstyr og tilbehør

5.1. Analysevekt (nøyaktighet 0,01 g, unntatt for konsentrert sediment: 0,001 g) 

5.2. Findelingsutstyr (kvern eller morter, særlig til fôrvarer som inneholder > 15 % fett ved analyse) 

5.3. Sikt med kvadratiske masker med en maskevidde på høyst 0,50 mm 

5.4. Skilletrakt eller begerglass med konisk bunn

5.5. Stereomikroskop (minst 40 × forstørrelse) 

5.6. Sammensatt mikroskop (minst 400 × forstørrelse) med lystransmisjon eller polarisert lys 

5.7. Standard laboratorieglassutstyr

 Alt utstyr skal rengjøres omhyggelig. Skilletrakter og glassutstyr må rengjøres i vaskemaskin. Sikter må 
rengjøres med en børste med stiv bust.

6. Framgangsmåte

 Fôrvarer i pelletform kan siktes på forhånd dersom begge fraksjonene analyseres som atskilte prøver.

 Minst 50 g av prøven skal behandles (om nødvendig ved forsiktig knusing med egnet findelingsutstyr (5.2.) for 
å oppnå en passende struktur). Det findelte materialet skal deles i to representative deler, én til siktefraksjonering 
(minst 5 g) (6.1) og én til sedimentkonsentrasjon (minst 5 g) (6.2). Farging med fargingsreagenser (6.3) kan i 
tillegg brukes til identifikasjon. 

 For å angi arten av de animalske proteinene og partiklenes opprinnelse kan et beslutningsstøttesystem, f. eks. 
ARIES, brukes, og referanseprøver kan dokumenteres.

6.1. Identifikasjon av bestanddeler av animalsk opprinnelse i siktefraksjonene

 Minst 5 g av prøven deles i to fraksjoner og siktes gjennom sikten (5.3). 

 Siktefraksjonen(e) med store partikler (eller en representativ del av fraksjonen) spres ut i et tynt lag på et egnet 
underlag og observeres systematisk under stereomikroskopet (5.5) ved forskjellige forstørrelser for å påvise 
bestanddeler av animalsk opprinnelse. 

 Objektglass med siktefraksjonen(e) med små partikler observeres systematisk under det sammensatte 
mikroskopet (5.6) ved forskjellige forstørrelser for å påvise bestanddeler av animalsk opprinnelse. 

6.2. Identifikasjon av bestanddeler av animalsk opprinnelse i det konsentrerte sedimentet 

 Minst 5 g (med en nøyaktighet på 0,01 g) av prøven skal overføres til en skilletrakt eller et begerglass med 
konisk bunn og behandles med minst 50 ml tetrakloretylen (4.3.1). Blandingen skal omrøres eller ristes flere 
ganger.

 — Dersom man bruker en lukket skilletrakt, skal sedimentet stå tilstrekkelig lenge (minst tre minutter) før 
sedimentet skilles ut. Blandingen skal ristes på nytt, og sedimentet skal igjen stå i minst tre minutter. 
Sedimentet skal skilles ut på nytt.

 — Dersom man bruker et åpent begerglass, skal sedimentet stå i minst fem minutter før det skilles ut.

  Hele sedimentet skal tørkes og deretter veies (med en nøyaktighet på 0,001 g). Veiing er bare nødvendig dersom 
det kreves et anslag. Dersom sedimentet består av store partikler, kan det deles i to fraksjoner og siktes gjennom 
sikten (5.3). Det tørkede sedimentet undersøkes under stereomikroskopet (5.5) og det sammensatte mikroskopet 
(5.6) for å påvise beinbestanddeler. 
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6.3. Bruk av neddyppingsvæsker og fargingsreagenser 

 Identifikasjon av bestanddeler av animalsk opprinnelse ved mikroskopundersøkelse kan lettes ved bruk av 
spesielle neddyppingsvæsker og fargingsreagenser. 

 Kloralhydrat (4.1.1):  Ved forsiktig oppvarming kan cellestrukturene ses tydeligere, fordi 
stivelseskorn gelatineres, og uønsket celleinnhold fjernes.

 Lut: (4.1.2): Enten natriumhydroksid eller kaliumhydroksid renser fôrmaterialet og gjør 
det lettere å påvise muskelfibrer, hår og andre keratinstrukturer.

 Parafinolje og glyserol (4.1.3): Beinbestanddeler kan identifiseres tydelig i denne neddyppingsvæsken, 
fordi de fleste hulrommene forblir fylt med luft og vises som svarte hull på 
ca. 5-15 µm. 

 Jod-/kaliumjodid-løsning (4.4.1): Brukes til å påvise stivelse (blåfiolett farge) og protein (guloransje farge). 
Kan eventuelt fortynnes. 

 Alizarin rød-løsning (4.4.2.): Rødrosa farging av bein, fiskebein og skjell. Før sedimentet tørkes (se 
nr. 6.2) skal hele sedimentet overføres til et reagensglass og skylles to 
ganger med ca. 5 ml alkohol (4.2.1) (Vortex-apparat skal brukes hver gang, 
og løsemiddelet skal stå i omtrent ett minutt, slik at det bunnfeller seg før 
det helles av). Før denne fargingsreagensen brukes, skal sedimentet blekes 
ved at minst 1 ml natriumhypoklorittløsning tilsettes (4.5.1). Reaksjonen 
skal pågå i ti minutter. Reagensglasset skal deretter fylles med vann, 
sedimentet skal stå og bunnfelle seg i to-tre minutter, og vannet og de 
suspenderte partiklene skal helles av. Sedimentet skal skylles ytterligere 
to ganger med ca. 10 ml vann (Vortex-apparat skal brukes, sedimentet 
skal bunnfelle seg og vannet deretter helles av hver gang). To-ti eller flere 
dråper (avhengig av restkonsentrasjonen) av alizarin rød-løsningen skal 
tilsettes. Blandingen skal ristes, og reaksjonen skal pågå i noen få sekunder. 
Det fargede sedimentet skal skylles to ganger med ca. 5 ml alkohol (4.2.1) 
og deretter skylles én gang med aceton (4.2.2) (Vortex-apparat skal 
brukes hver gang, og løsemiddelet skal stå i omtrent ett minutt, slik at det 
bunnfeller seg før det helles av). Nå er sedimentet klart til tørking.

Cystinreagens (4.4.3): Ved forsiktig oppvarming blir cystinholdige bestanddeler (hår, fjær, osv.) 
brunsvarte. 

6.4. Undersøkelse av fôrvarer som kan inneholde fiskemel

 Minst ett objektglass fra den fine siktefraksjonen og fra sedimentets fine fraksjon skal undersøkes i det 
sammensatte mikroskopet (se nr. 6.1 og 6.2).

 Dersom det framgår av merkingen at ingrediensene omfatter fiskemel, eller dersom det er mistanke om at 
fiskemel forekommer eller blir påvist i den første undersøkelsen, skal minst to ytterligere objektglass med den 
fine siktefraksjonen fra den opprinnelige prøven og hele sedimentfraksjonen undersøkes. 

7. Beregning og evaluering 

 Medlemsstatene skal sikre at framgangsmåtene som er beskrevet i dette punktet, brukes når det foretas en 
offentlig analyse med sikte på å anslå mengden (og ikke bare forekomsten) av bestanddeler av animalsk 
opprinnelse.

 Beregningen kan bare foretas dersom bestanddelene av animalsk opprinnelse inneholder beinfragmenter. 

 Beinfragmenter av varmblodige landlevende arter (dvs. pattedyr og fugler) kan skjelnes fra forskjellige typer 
fiskebein i objektglasset ved hjelp av de typiske beinhulrommene. Andelen av bestanddeler av animalsk 
opprinnelse i prøvematerialet kan anslås på grunnlag av:

— den anslåtte andelen (vektprosent) av beinfragmentene i det konsentrerte sedimentet, og 

— andelen av bein (vektprosent) i bestanddelene av animalsk opprinnelse. 

 Anslaget skal baseres på minst tre (om mulig) objektglass og minst fem felter per objektglass. I fôrblandinger 
inneholder det konsentrerte sedimentet som regel ikke bare bein og beinfragmenter av landdyr og fisk, men også 
partikler med høy spesifikk vekt, f.eks. mineraler, sand, fortreede plantefragmenter og lignende. 
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7.1. Anslått verdi for prosentdel av beinfragmenter 

 % landdyrbeinfragmenter = (S × c)/W

 % fiskebein- og skjellfragmenter = (S × d)/W

 (S = sedimentvekt (mg), c = korreksjonsfaktor (%) for den anslåtte andelen av landdyrbein i sedimentet, d = 
korreksjonsfaktor (%) for den anslåtte andelen av fragmenter av fiskebein og skjell i sedimentet, W = vekten av 
prøvematerialet for sedimenteringen (mg)). 

7.2. Anslått verdi for bestanddeler av animalsk opprinnelse 

 Andelen av bein i animalske produkter kan variere betraktelig. (Prosentdelen av bein utgjør for beinmel 50-
60 % og for kjøttmel 20-30 %; for fiskemel varierer innholdet av bein og skjell avhengig av melets kategori og 
opprinnelse, men er vanligvis 10-20 %). 

 Dersom det er kjent hvilken type animalsk mel som forekommer i prøven, kan innholdet anslås slik: 

 Anslått innhold av bestanddeler av landdyrprodukter (%) = (S × c)/(W × f) × 100

 Anslått innhold av bestanddeler av fiskeprodukter (%) = (S × d)/(W × f) × 100

 (S = sedimentvekt (mg), c = korreksjonsfaktor (%) for den anslåtte andelen av landdyrbein i sedimentet, 
d = korreksjonsfaktor (%) for den anslåtte andelen av fragmenter av fiskebein og skjell i sedimentet, f = 
korreksjonsfaktor for andelen av bein i bestanddelene av animalsk opprinnelse i den undersøkte prøven, W = 
vekten av prøvematerialet for sedimenteringen (mg)). 

8. Presentasjon av resultatene av undersøkelsen 

 Rapporten skal minst inneholde opplysninger om forekomsten av bestanddeler fra landdyr og fra fiskemel. De 
forskjellige tilfellene skal rapporteres på følgende måte: 

8.1. Når det gjelder forekomst av bestanddeler fra landdyr

— Det kunne i mikroskop ikke påvises bestanddeler fra landdyr i den framlagte prøven, 

eller

— det ble i mikroskop påvist bestanddeler fra landdyr i den framlagte prøven. 

8.2. Når det gjelder forekomst av fiskemel

— Det kunne i mikroskop ikke påvises bestanddeler fra fisk i den framlagte prøven, 

eller

— det ble i mikroskop påvist bestanddeler fra fisk i den framlagte prøven. 

 Dersom bestanddeler fra fisk eller landdyr blir funnet, kan rapporten om resultatene av undersøkelsen eventuelt 
anslå ytterligere mengden bestanddeler som ble påvist (x %, < 0,1 %, 0,1-0,5 %, 0,5-5 % eller > 5 %), 
ytterligere spesifikasjon av typen landdyr (om mulig) og bestanddelene av animalsk opprinnelse som ble påvist 
(muskelfibrer, brusk, bein, horn, hår, bust, fjær, blod, eggeskall, fiskebein og skjell).

 Dersom mengden ingredienser av animalsk opprinnelse blir anslått, skal korreksjonsfaktoren f angis.

 Dersom det er identifisert bestanddeler av bein fra landdyr, skal rapporten i tillegg inneholde følgende:

 «Det kan ikke utelukkes at bestanddelene nevnt ovenfor, stammer fra pattedyr.»

 Dette er ikke nødvendig dersom beinfragmentene fra landdyr er blitt spesifisert som beinfragmenter fra fjørfe 
eller pattedyr. 
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9. Valgfri protokoll for analyse av fett eller olje

 Følgende protokoll kan brukes ved analyse av fett eller olje:

— Dersom fettet er i fast form, varmes det opp til det blir flytende, f. eks. i en mikrobølgeovn.

— Ved hjelp av en pipette overføres 40 ml fett fra bunnen av prøven til et sentrifugerør.

— Fettet sentrifugeres i ti minutter ved 4 000 o/min.

— Dersom fettet er i fast form etter sentrifugeringen, varmes det opp på nytt i ovnen til det er flytende. Fettet 
sentrifugeres én gang til i fem minutter ved 4 000 o/min.

— Ved hjelp av en liten skje eller spatel overføres halvparten av de sedimenterte urenhetene til en liten 
petriskål eller et objektglass med sikte på identifisering i mikroskop av et eventuelt innhold av bestanddeler 
av animalsk opprinnelse (kjøttfibrer, fjær, beinfragmenter osv.). Parafinolje eller glyserol anbefales som 
neddyppingsvæske ved mikroskopundersøkelsen.

— De resterende urenhetene brukes til sedimentering som beskrevet i nr. 6.2.

_______________________


