
Til Fødevarestyrelsen 
 
Høring om forslag om godkendelse af formaldehyd som fodertilsætningsstof og forslag om nye kategorier 
af tilsætningsstoffer 
 
Fødevarestyrelsen har 16. april udsendt høring om forslag om godkendelse af formaldehyd som 
fodertilsætningsstof og forslag om nye kategorier af tilsætningsstoffer, samt bedt om kommentarer om 
brug af formaldehyd og om nye kategorier af tilsætningsstoffer (J.nr. 2015-29-22-00821/KRR) 
 
Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer: 
 
Vedr. formaldehyd 
For så vidt angår brug af formaldehyd, har de 3 danske fiskemelsfabrikker i mange år anvendt formaldehyd 
som et vigtigt produkt i forbindelse med deres fremstilling af fiskemel; dels til desinficering af proces udstyr 
og dels som et processtof i fremstillingsprocessen. 
  
Formaldehyd anvendes på fabrikkerne og tilføres fra et lukket rørsystem til at desinficere transportsnegle, 
beholdere og tanke mv. og kan tilsættes før kogeprocessen for at fremme koaguleringen af fisken. 
 Mængderne fremgår af fabrikkernes grønne regnskaber. 
  
Formaldehyd bliver til myresyre gennem processen, da det oxideres fuldstændigt gennem processen. Der 
etableres krydsbindinger på en mindre del af de svovlholdige aminosyrer. 
  
Med hensyn til anvendelse af formaldehyd til desinfektion af procesudstyr viser alle erfaringer at 
formaldehyd er et særdeles effektivt middel i rengøringsprocessen med hensyn til at undgå vækst af 
Salmonella og andre bakterier, som selv dampbehandling ikke har kunnet bekæmpe.  
  
Formaldehyd dannes formentlig naturligt i små mængder i fiskeråvaren under transport og lagring. 
  
Branchen vil få alvorlige hygiejniske og procestekniske problemer, hvis anvendelsen af formaldehyd 
begrænses. 
  
Pelsdyrbranchen fremfører derudover, at man ikke bruger formaldehyd I bekæmpelsen af salmonella i 
foder til pelsdyr, men at man ønsker at bevare muligheden for at bruge det som sidste alternativ til 
fjernelse af salmonella i importeret fiskemel, sojamel og majsgluten. Man  ønsker derfor en lignende 
maksimum tilladelse, som i fjerkræ- og svinefoder. Dvs. at det kun bruges til ”hygiejnisering af partier af 
mel hvor der er konstateret salmonella. Maksimalt indhold 430 mg/kg råvare med 12% tørstof.  
 

Vedr. Nye kategorier af tilsætningsstoffer 
Der er interesse for en ny kategori tilsætningsstoffer, der tillader brugen af tilsætning af 

mælkesyrebakterier og bakterier der kan spalte proteiner og øge foderudnyttelsen, som en form af 

hjælpestoffer. 
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