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Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og 

foderblandinger til alle dyr 

Markedsføringsforordningen, bilag IV, del B  
 

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse med 

markedsføringsforordningens bilag I, V, VI og VII. 

 
Nedenstående tolerancer bruges ved vurdering af om et analyseret indhold af et fodertilsætningsstof 

stemmer overens med mærkningsoplysningerne for foderet. 

 

Tolerancerne gælder for fodertilsætningsstoffer: 

 som er opført  i registeret over fodertilsætningsstoffer (annex I og annex II), og som er sat til 

fodermidler eller foderblandinger, 

 som fremgår af listen over analytiske bestanddele i foderblandinger til fødevareproducerende 

dyr, jf. bilag VI kapitel II, punkt 1, og til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktionen, jf. bilag 

VII, kapitel II, punkt 1, 

 som frivilligt deklareres som analytisk bestanddel i foderblandinger til fødevareproducerende 

dyr, jf. bilag VI, kapitel II, punkt 2, og til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktionen, jf. bilag 

VII, kapitel II, punkt 2, og 

 i fodermidler til alle dyr. 

 

Bemærk:  

Tolerancerne i tabel 1 og tabel 2 nedenfor omfatter kun de tilladte tekniske afvigelser. 

Det betyder, at der også skal tages hensyn til analyseusikkerheden ved analyse af et givet stof, når 

det skal vurderes, om det faktiske indhold af stoffet, som blev fundet ved analysen, er i 

overensstemmelse med det indhold, der er angivet i mærkningen. 

Se eksempler nedenfor. 

 

Bemærk også:  

Analyseusikkerheden for en aktuel analyse fremgår af analyseattesten for den pågældende prøve. 

 

I markedsføringsforordningens bilag IV, del B, er kun angivet ét sæt tolerancer for 

fodertilsætningsstoffer, idet man angiver tolerancerne for enheder af fodertilsætningsstofferne. 

Enhederne er defineret i omregningstabellen nedenfor, og det fremgår af tabellen, hvilke værdier 

man skal bruge for at omregne fra enheder til mængden af de forskellige former for 

tilsætningsstoffer.  

Denne omregning er man nødt til at foretage, før man kan afgøre hvilket tolerance-niveau, der skal 

anvendes ved vurdering af, om et analyseresultat er i overensstemmelse med lovgivningen eller ej. 

 

Omregningstabel 

 

1 enhed = 1 mg/kg - gælder bl.a. for sporstoffer  

1 enhed = 1.000 IU/kg - gælder kun for vitaminer, hvor indholdet angives i IU 

1 enhed = 1 x 10
9
 CFU/kg – gælder for mikroorganismer 

1 enhed = 100 enzymaktivitetsenheder/kg - gælder for enzymer 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03_annex2.pdf
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Nedenfor er angivet, hvilke tolerancer der gælder i forskellige situationer: 

1. Fodertilsætningsstoffer uden fastsatte maksimums- og/eller minimumsindhold. 

2. Fodertilsætningsstoffer, hvor der kun er fastsatte minimumsindhold. 

3. Fodertilsætningsstoffer, hvor der kun er fastsatte maksimumsindhold, eller både er fastsatte 

maksimums- og minimumsindhold. 

4. Hvis analyseresultatet viser, at foderets indhold af et givet fodertilsætningsstof er mindre end 

det fastsatte minimumsindhold eller højere det fastsatte maksimumsindhold. 

 

1. Vurdering af analyseresultater for fodertilsætningsstoffer uden fastsatte tilladte 

maksimums- og/eller minimumsindhold 
(fx aminosyrer og andre vitaminer end vitamin A og D)  

 

Hvis der for et givet fodertilsætningsstof ikke er fastsat et tilladt minimums- og/eller 

maksimumsindhold gælder udelukkende tolerancer for underindhold, se tabel 1. 

 

 
Tabel 1. Tekniske tolerancer til vurdering af underindhold af fodertilsætnings- 

stoffer, for hvilke der ikke er fastsat tilladte minimus- og maksimumsindhold 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eksempel: 

 

På mærkningssedlen for et tilskudsfoder til slagtesvin angives et indhold på 9,1 g methionin pr. kg, 

hvilket er lig med 9100 enheder (se omregningstabellen ovenfor). Det betyderat den tekniske 

tolerance, der skal bruges til at vurdere et evt. underindhold er ÷ 10 % - se tabel 1, idet der ikke er 

fastsat minimums- eller maksimumsindhold for aminosyrer. Den tekniske tolerance ligger således i 

intervallet 8,19 g pr. kg og opad. 

 

Af analyseattesten fremgår det, at der er fundet et indhold på 6,8 g methionin pr. kg, og at den 

analytiske usikkerhed ved den aktuelle analyse er + 0,2 g pr. kg. Det vil sige, at det faktiske indhold 

af methionin i foderet med 95 % sandsynlighed ligger i intervallet 6, 6 – 7,0 g pr. kg. 

 

8,19 g pr. kg er ikke indeholdt i intervallet 6, 6 – 7,0 g pr. kg. Heraf kan det konkluderes, at der ikke 

er overensstemmelse mellem deklarationen og indholdet af methionin fundet ved analysen. 

Produktet indeholder for lidt methionin (produktet ’falder’ i methionin) og overholder således ikke 

foderlovgivningens bestemmelser. 

Deklareret indhold, x enheder Tolerance (teknisk) 

x < 0,5 enheder  40 % Bemærk: Der er ikke nogen 

opadgående tolerancer for 

fodertilsætningsstoffer uden 

fastsatte tilladte minimums- 

og maksimumsindhold. 

0,5 enheder  x < 1 enheder  0,2 enheder 

1 enhed  x < 500 enheder  20 % 

500 enheder  x < 1000 enheder  100 enheder 

x  1000 enheder  10 % 
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2. Vurdering af analyseresultater for fodertilsætningsstoffer, hvor der kun er fastsat 

minimumsindhold  

 (fx fytase, enzymer og mikroorganismer, dvs. f.eks. visse ensileringsmidler og mange 

zootekniske tilsætningsstoffer) 

 

Hvis der for et givet fodertilsætningsstof kun er fastsat et tilladt minimumsindhold gælder 

udelukkende tolerancer for underindhold, se tabel 2. 

 

 
Tabel 2. Tekniske tolerancer til vurdering af underindhold af fodertilsætnings- 

stoffer, for hvilke der kun er fastsat tilladte minimumsindhold 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eksempel: 

 

På mærkningssedlen for et fuldfoder til æglæggende høner angives et indhold af 4a12 6-fytase på 

1000 FYT pr. kg. Der er fastsat et tilladt minimumsindhold for fytase (125 FYT pr. kg), og det er 

derfor tabel 2, der skal bruges for at vurdere, om det faktiske indhold af fytase er i 

overensstemmelse med deklarationen. 

 

1000 FYT pr. kg er lig med 10 enheder (se omregningstabellen ovenfor, fordi 1 enhed svarer til 100 

enzymaktivitetsenheder/kg). Den tekniske tolerance for underindhold er derfor  20 %. Det laveste 

indhold af fytase-aktivitetsenheder i produktet, der kan accepteres, er 800 FYT pr. kg. 

 

Af analyseattesten fremgår det, at der er fundet et indehold på 400 FYT pr. kg og, at den analytiske 

usikkerhed ved den aktuelle analyse er + 40 FYT pr. kg. Det vil sige, at det faktiske indhold af 

fytase-aktivitetsenheder, FYT, i foderet med 95 % sandsynlighed ligger i intervallet 360 – 440 FYT 

pr. kg. 

 

Da 800 FYT pr. kg (det lavest acceptable indhold) ikke ligger indenfor intervallet 360 – 440 FYT 

pr. kg, kan det konkluderes, at der ikke er overensstemmelse mellem deklarationen og det indhold 

af fytase fundet ved analysen. Produktet indeholder for lidt fytase (produktet ’falder’ i fytase) og 

overholder altså ikke foderlovgivningens bestemmelser.

 

 

 

3. Vurdering af analyseresultater for fodertilsætningsstoffer med fastsatte tilladte 

maksimumsindhold og evt. minimumsindhold 
 (A- og D-vitamin, visse antioxidanter, visse farvestoffer, urea, mange zootekniske 

tilsætningsstoffer, coccidiostatika) 

 

 

Deklareret indhold, x enheder Tolerance (teknisk) 

x < 0,5 enheder  40 % Bemærk: Der er ikke nogen 

opadgående tolerancer for 

fodertilsætningsstoffer uden 

fastsatte tilladte 

maksimumsindhold. 

0,5 enheder  x < 1 enheder  0,2 enheder 

1 enhed  x < 500 enheder  20 % 

500 enheder  x < 1000 enheder  100 enheder 

x  1000 enheder  10 % 
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Hvis der for et givet fodertilsætningsstof enten kun er fastsat et tilladt maksimumsindhold eller er 

fastsat et tilladt minimums- og maksimumsindhold, gælder tolerancer for både underindhold og 

overindhold. 

 

Tolerancerne i tabel 3 gælder kun i de tilfælde, hvor det analyserede indhold af et givet 

fodertilsætningsstof konstateres at ligge under maksimumindholdet (og over et evt. 

minimumsindhold). 

 

 
Tabel 3. Tekniske tolerancer til vurdering af under- og overindhold i fodermidler og 

foderblandinger i de tilfælde, hvor der er fastsat et tilladte minimums- og eller 

maksimumsindhold for det/den givne stof/mikroorganisme 

 

*) For overindhold af mikroorganismer gælder, at indholdet ikke må overstige det 

maksimumsindhold, der er fastsat for den pågældende mikroorganisme. 

 

 

Eksempler: 

 

På mærkningssedlen for et mineralsk foder til kvæg angives et indhold på 900 IU vitamin A pr. g. 

Da der er fastsat tilladt maksimumsindhold for vitamin A, er det oplysningerne i tabel 3, der skal 

bruges ved vurderingen af, om det faktiske indhold af vitamin A er i overensstemmelse med 

deklarationen. 

 

900 IU pr. g er lig med 900 enheder (se omregningstabellen ovenfor, hvor det fremgår, at én enhed 

er 1000 IU pr. kg, hvilket svarer til 1 IU pr. g). Den tekniske tolerance for underindhold er derfor 

100 enheder lig med 100 IU. Det laveste indhold af vitamin A i produktet, der kan accepteres, er 

derfor 800 IU pr. g.  

 

Af analyseattesten fremgår det, at der er fundet et indhold på 670 IU pr. g og, at den analytiske 

usikkerhed ved den aktuelle analyse er + 135 IU pr. g. Det vil sige, at det faktiske indhold af 

vitamin A i foderet med 95 % sandsynlighed ligger i intervallet 535 IU – 805 IU pr. g. 

 

Da 800 IU vitamin A pr. g (det lavest acceptable indhold) ligger indenfor intervallet 535 IU – 805 

IU pr. g, kan det konkluderes, at produktet lige netop overholder foderlovgivningens bestemmelser, 

når det gælder vitamin A.

 

 

 

 

Deklareret indhold, x enheder 

Tolerance 

underindhold  

(teknisk) 

Tolerance 

Overindhold* 

(teknisk) 

x < 0,5 enheder  40 % + 120 % 

0,5 enheder  x < 1 enheder  0,2 enheder + 0,6 enheder 

1 enhed  x < 500 enheder  20 % + 60 % 

500 enheder  x < 1000 enheder  100 enheder + 300 enheder  

x  1000 enheder  10 % + 30 % 
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4. Vurdering af analyseresultater når foderets indhold af et givet fodertilsætningsstof er 

lavere end den fastsatte minimumsgrænse eller større end den fastsatte 

maksimumsgrænse for fodertilsætningsstoffet 

 

Hvis analyseresultatet viser, at indholdet af et givet fodertilsætningsstof i foderet er lavere 

end det fastsatte minimumsindhold eller højere end det fastsatte maksimumsindhold for 

fodertilsætningsstoffet gælder kun usikkerheden på den aktuelle analyse som tolerance. 

 

 

Eksempel: 

 

På mærkningssedlen for et tilskuds til smågrise angives et indhold på 1690 mg kobber-(II)-sulfat, 

pentahydrat (E4) pr. kg. Den tilsatte mængde vil bidrage med 430,1 mg kobber (Cu) pr. kg i 

tilskudsfoderet, fordi kobber-(II)-sulfat, pentahydrat indeholder 25,45 % kobber. 430,1 mg pr. kg er 

lig med 430,1 enheder (se omregningstabellen ovenfor, fordi 1 enhed svarer til 1 mg/kg). 

 

Ifølge brugsanvisningen må foderet højst anvendes med 350 g pr. kg af det daglige foder. Anvendes 

tilskudsfoderet med den maksimale iblanding, vil den bidrage med i alt 150,5 mg tilsat kobber i 

færdigfoderet. Ifølge foderlovgivningen må fuldfoder til smågrise højst indeholde 170 mg kobber 

pr. kg (maksimumsindholdet er angivet for foder med et vandindhold på 12 %, og det er 

analyseresultatet også, så tallene er direkte sammenlignelige). På baggrund af oplysningerne på 

mærkningssedlen ser det umiddelbart ud til, at produktet overholder lovgivningens bestemmelser 

om indhold af kobber. 

 

Af analyseattesten fremgår det, at der er fundet et indhold på 575 mg kobber pr. kg, og at den 

analytiske usikkerhed ved den aktuelle analyse er + 38 mg pr. kg. Det faktiske indhold af kobber vil 

med 95 % sandsynlighed derfor ligge i intervallet 537 – 613 mg pr. kg. Følges brugsanvisningens 

retningslinjer for højeste iblanding, altså 350 g tilskudsfoder pr. kg. fuldfoder, vil tilskudsfoderet 

som minimum tilføre et indhold af kobber i fuldfoderet på 537 mg x 350/100 = 188 mg pr. kg, 

hvilket er en overskridelse af det fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder til smågrise på 170 mg pr. 

kg. 

 

Da der er tale om overskridelse af et fastsat maksimumsindhold, skal der i vurderingen udelukkende 

tages hensyn til analyseusikkerheden. Produktet overholder altså ikke foderlovgivningens 

bestemmelser om kobber i fuldfoder til smågrise. 


