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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1039 

av 23. juli 2018 

om godkjenning av kobber(II)diacetatmonohydrat, kobber(II)karbonatdihydroksymonohydrat, 

kobber(II)kloriddihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfatpentahydrat, kobber(II)kelat av 

aminosyrehydrat, kobber(II)kelat av proteinhydrolysater, kobber(II)kelat av glysinhydrat (fast) og 

kobber(II)kelat av glysinhydrat (flytende) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006 og (EU) nr. 349/2010 samt gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) nr. 2016/2261(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2) Kobberforbindelsene kobber(II)acetat, monohydrat; basisk kobber(II)karbonat, monohydrat; kobber(II)klorid, dihydrat; 

kobber(II)oksid; kobber(II)sulfat, pentahydrat; kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og kobber(II)kelat av glysinhydrat 

ble godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1334/2003(3) og kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006(4) i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Stoffene ble 

deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med artikkel 7, er det inngitt søknader 

om ny vurdering av kobber(II)acetat, monohydrat; basisk kobber(II)karbonat, monohydrat; kobber(II)klorid, dihydrat; 

kobber(II)oksid; kobber(II)sulfat, pentahydrat; kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og kobber(II)kelat av glysinhydrat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkerne anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i 

kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) På grunnlag av vitenskapelige vurderinger anbefalte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») i sine uttalelser av 14. november 2012(5), 31. januar 2013(6) og 11. mars 2015(7) å erstatte den 

engelske betegnelsen «Cupric» med «Copper(II)» for å unngå mulige misforståelser. Myndigheten anbefalte også at 

kobber(II)kelat av aminosyrer skulle inndeles i følgende to grupper, på bakgrunn av dets kjemiske egenskaper: 

kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og kobber(II)kelat av proteinhydrolysater. 

5) Myndigheten konkluderte med at kobber(II)acetatmonohydrat, basisk kobber(II)karbonatmonohydrat, kobber(II) 

kloriddihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfatpentahydrat, kobber(II)kelat av aminosyrehydrat, kobber(II)kelat av 

glysinhydrat (fast) og kobber(II)kelat av glysinhydrat (flytende) (heretter kalt «vedkommende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 24.7.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 av 25. juli 2003 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som 

tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer (EUT L 187 av 26.7.2003, s. 11). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 med hensyn til godkjenning av visse tilsetningsstoffer i gruppen forbindelser 

av mikronæringsstoffer (EUT L 86 av 24.3.2006, s. 4). 

(5) EFSA Journal 2012;10(12):2969. 

(6) EFSA Journal 2013;11(2):3107. 

(7) EFSA Journal 2015;13(4):4057. 
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stoffer») under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller 

miljøet. Ettersom vedkommende stoffer kan virke irriterende på luftveier, øyne og hud, bør det treffes hensiktsmessige 

vernetiltak ved håndtering av stoffene og premikser som inneholder dem, for å unngå sikkerhetsrisiko for brukerne. 

6) Når det gjelder nikkelinnholdet i tilsetningsstoffene, særlig i kobber(II)sulfatpentahydrat, kan visse partier av til-

setningsstoffet være omfattet av kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). Driftsansvarlige 

for fôrforetak som bringer slike tilsetningsstoffer i omsetning, bør overholde de relevante kravene. Myndigheten 

konkluderte videre med at vedkommende stoffer er virkningsfulle når det gjelder å dekke dyrs behov for 

kobber. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 

Den bekreftet også rapportene om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer som ble framlagt av referanse-

laboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Myndigheten har imidlertid betenkeligheter med hensyn til streng overholdelse av den høyeste 

kobbermengden som det er tillatt å gi dyret, dersom kobber tilsettes i drikkevannet. Bruk av vedkommende stoffer bør 

derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning, og bruk av stoffene i drikkevann bør forbys. 

8) Med hensyn til mulige virkninger på miljøet ble Myndigheten bedt om å avgi en vitenskapelig uttalelse om hvorvidt det 

nåværende høyeste tillatte kobberinnholdet i fullfôr bør revideres. Myndigheten anbefalte i sin uttalelse av  

13. juli 2016(2) å endre det høyeste tillatte kobberinnholdet i fullfôr for forskjellige målarter. Disse nye grenseverdiene 

bør vedtas. For smågriser bør imidlertid den anbefalte kraftige reduksjonen til 25 mg/kg umiddelbart etter avvenning, 

ikke gjennomføres i ett trinn, for å unngå risikoen for at dyrenes fysiologiske behov ikke dekkes, særlig i denne 

følsomme perioden, og for å unngå andre negative virkninger på smågrisenes helse. Med sikte på en ytterligere 

reduksjon ved neste vurdering av det høyeste tillatte innholdet for å nå den øvre grenseverdien på 25 mg/kg for 

smågriser umiddelbart etter avvenning, bør driftsansvarlige for fôrforetak og forskningsinstitutter oppfordres til å 

innhente nye vitenskapelige data om virkningene på smågrisers helse og velferd av de mengdene som anbefales av 

Myndigheten, og til så snart som mulig å undersøke muligheten for og effekten av å bruke alternativer til tilsetning av 

kobber, som angitt av Myndigheten. 

9) Som følge av at det gis ny godkjenning for kobber(II)acetat, monohydrat; basisk kobber(II)karbonat, monohydrat; 

kobber(II)klorid, dihydrat; kobber(II)oksid; kobber(II)sulfat, pentahydrat; kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og 

kobber(II)kelat av glysinhydrat, bør postene for disse stoffene i forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006 

utgå i sin helhet. Godkjenningen av kobberlysinsulfat utløp 31. mars 2004. Av hensyn til rettssikkerheten bør posten for 

dette stoffet utgå fra forordning (EF) nr. 1334/2003. 

10) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010(3) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012(4), 

(EU) nr. 1230/2014(5) og (EU) 2016/2261(6) ble flere kobberforbindelser godkjent som ernæringsmessige tilsetnings-

stoffer i fôrvarer. For å ta hensyn til konklusjonene i Myndighetens uttalelse av 13. juli 2016, som også utgjorde det 

vitenskapelige grunnlaget for bestemmelsene om det samlede kobberinnholdet i fôrblandinger med hensyn til 

tilsetningsstoffene som godkjennes ved denne forordning, og som primært gjelder miljøvirkningene av å tilsette kobber i 

fôrvarer, bør maksimumsinnholdet av kobber fastsatt i forordning (EU) nr. 349/2010 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 269/2012 og (EU) 2016/2261 tilpasses bestemmelsene i denne forordning med hensyn til kobberinnholdet i 

fôrblandinger. Forordning (EF) nr. 349/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og 

(EU) 2016/2261 bør derfor endres. 

11) Ettersom ingen trygghetshensyn tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av kobber(II)acetat, monohydrat; 

basisk kobber(II)karbonat, monohydrat; kobber(II)klorid, dihydrat; kobber(II)oksid; kobber(II)sulfat, pentahydrat; 

kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og kobber(II)kelat av glysinhydrat samt kobberforbindelsene som er godkjent 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om opp-

heving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) EFSA Journal 2016;14(8):4563. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analogen av metionin som til-

setningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 104 av 24.4.2010, s. 31). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 av 26. mars 2012 om godkjenning av dikobberkloridtrihydroksid som til-

setningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 89 av 27.3.2012, s. 3). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1230/2014 av 17. november 2014 om godkjenning av kobberbilysinat som til-

setningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 331 av 18.11.2014, s. 18). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261 av 15. desember 2016 om godkjenning av kobber(I)oksid som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 342 av 16.12.2017, s. 18). 
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ved forordning (EU) nr. 349/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) 

2016/2261, må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede 

seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser 

av mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Særlige bruksvilkår 

De godkjente stoffene som er oppført i vedlegget som tilsetningsstoffer i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «forbindelser av mikronæringsstoffer», skal ikke brukes i drikkevann. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 utgår følgende tilsetningsstoffer fra post E4 for grunnstoffet kobber (Cu): 

«kobber(II)acetat, monohydrat», «basisk kobber(II)karbonat, monohydrat», «kobber(II)klorid, dihydrat», «kobber(II)oksid», 

«kobber(II)sulfat, pentahydrat», «kobberlysinsulfat» og «kobber(II)kelat av aminosyrehydrat». 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 479/2006 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 479/2006 utgår post E4 for tilsetningsstoffet «kobber(II)kelat av glysinhydrat». 

Artikkel 5 

Endring av forordning (EU) nr. 349/2010 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 349/2010 skal teksten i åttende kolonne i rad 3b4.10 lyde: 

«Storfe: 

— Storfe før drøvtyggingen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente smågriser inntil fire uker etter avvenning: 150 (i alt) 

— Fra femte uke etter avvenning og inntil åtte uker etter avvenning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt)».  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/27 

 

Artikkel 6 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 skal teksten i åttende kolonne i rad 3b409 lyde: 

«Storfe: 

— Storfe før drøvtyggingen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente smågriser inntil fire uker etter avvenning: 150 (i alt) 

— Fra femte uke etter avvenning og inntil åtte uker etter avvenning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt)». 

Artikkel 7 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1230/2014 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1230/2014 skal teksten i åttende kolonne i rad 3b411 lyde: 

«Storfe: 

— Storfe før drøvtyggingen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente smågriser inntil fire uker etter avvenning: 150 (i alt) 

— Fra femte uke etter avvenning og inntil åtte uker etter avvenning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt)». 

Artikkel 8 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/2261 skal teksten i åttende kolonne i rad 3b412 lyde: 

«Storfe: 

— Storfe før drøvtyggingen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente smågriser inntil fire uker etter avvenning: 150 (i alt) 

— Fra femte uke etter avvenning og inntil åtte uker etter avvenning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt)». 



Nr. 69/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

Artikkel 9 

Overgangstiltak 

1. Stoffene «kobber(II)acetat, monohydrat», «basisk kobber(II)karbonat, monohydrat», «kobber(II)klorid, dihydrat», 

«kobber(II)oksid», «kobber(II)sulfat, pentahydrat», «kobber(II)kelat av aminosyrehydrat» og «kobber(II)kelat av glysinhydrat», 

som ble godkjent ved forordning (EF) nr. 349/2010 og (EF) nr. 479/2006, og kobberforbindelsene som ble godkjent ved 

forordning (EU) nr. 349/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) 2016/2261, og 

premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 13. februar 2019 i samsvar med reglene som gjaldt 

før 13. august 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 13. august 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 13. august 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 13. august 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 13. august 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 23. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b401 — Kobber(II)di-

acetatmono-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)diacetatmonohydrat i pulver-

form med et kobberinnhold på minst 

31 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(CH3COO)2 · H2O 

CAS-nummer: 6046-93-1 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av kobber(II)-

diacetatmonohydrat i tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 2146 og 20301 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tungme-

taller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom 

disse rutinene og tiltakene, skal 

tilsetningsstoffene og pre-

miksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009(2), vedlegg IV–C), 

eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau der-

som innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake forgiftning hos visse 

sauearter.» 

— For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b402 — Kobber(II) 

karbonat-

dihydroksy-

monohydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)karbonatdihydroksymono-

hydrat i pulverform med et 

kobberinnhold på minst 52 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CuCO3 · Cu(OH)2 · 

H2O 

CAS-nummer: 100742-53-8 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av karbonat i til-

setningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 20301 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

   Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau der-

som innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan 

forårsake forgiftning hos 

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b403 — Kobber(II) 

kloriddihydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)kloriddihydrat i pulverform 

med et kobberinnhold på minst 36 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CuCl2 · 2H2O 

CAS-nummer: 10125-13-0 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av klorid i til-

setningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 20301 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter av-

venning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau der-

som innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake forgiftning hos visse 

sauearter.» 

— For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b404 — Kobber(II)-

oksid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)oksid i pulverform med et 

kobberinnhold på minst 77 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CuO 

CAS-nummer: 1317-38-0 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

   Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b405 — Kobber(II)-

sulfatpenta-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)sulfatpentahydrat i pulver-

form med et kobberinnhold på minst  

24 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CuSO4 · 5H2O 

CAS-nummer: 7758-99-8 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av kobber-

(II)sulfatpentahydrat i tilsetnings-

stoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 0894 og 20301 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Kobber(II)sulfatpentahydrat 

kan bringes i omsetning og 

brukes som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tungme-

taller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom 

disse rutinene og tiltakene,  

skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr. 

4. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i fôr-

varen overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b406 — Kobber(II) 

kelat av 

aminosyre-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)aminosyrekompleks der 

kobber og aminosyrer fra soyaprotein er 

kelatert via koordinerte kovalente 

bindinger, i pulverform med et 

kobberinnhold på minst 10 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(x)1–3 · nH2O,  

x = anion av enhver aminosyre fra 

soyaproteinhydrolysat 

Høyst 10 % av de molekylene som 

overstiger 1 500 Da 

Alle 

dyrearter 

 — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Kobber(II)kelat av aminosyre-

hydrat kan bringes i omsetning 

og brukes som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av aminosyreinnholdet 

i tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV) (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg III–F) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

4. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau 

dersom innholdet av 

kobber i fôrvaren 

overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b407 — Kobber(II) 

kelat av 

proteinhydro-

lysater 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)kelat av proteinhydrolysater 

i pulverform med et kobberinnhold på 

minst 10 %, der minst  

50 % er kelatert kobber 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(x)1–3 · nH2O,  

x = anion av enhver aminosyre fra 

soyaproteinhydrolysat 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av proteinhydroly-

satinnholdet i tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV) (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg III–F) 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   For kvalitetskontroll av kelateringen av 

kobber i tilsetningsstoffet: 

— infrarød spektroskopi med fou-

riertransformasjon (FTIR) fulgt av 

flervariate regresjonsmetoder 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i fôr-

varen overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b413 — Kobberkelat 

av glysin-

hydrat (fast) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)kelat av glysinhydrat i 

pulverform med et kobberinnhold på 

minst 15 % og et vanninnhold på høyst 

13 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(x)1-3 · nH2O,  

x = anion av glysin 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av glysininnholdet i 

tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV) (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg III–F) 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau 

dersom innholdet av 

kobber i fôrvaren 

overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b414 — Kobber(II)-

kelat av gly-

sinhydrat 

(flytende) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)kelat av glysinhydrat i 

flytende form med et kobberinnhold på 

minst 6 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(x)1-3 · nH2O,  

x = anion av glysin 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av glysininnholdet i 

tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV) (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg III–F) 

   Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Kobber(II)kelat av glysinhydrat 

(flytende) kan bringes i om-

setning og brukes som til-

setningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

4. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau der-

som innholdet av kobber  

i fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 

 


