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Märkning av foderråvaror
Gnagare till karnivorer (spec. ormar)
1. FODERRÅVARA
2. Benämning/typ av råvara
3. (ABP-kategori)
4. För utfodring av x
5. Innehåll (%)
- av näringsämnen
- (vattenhalt)
- (aska)

8. Namn och adress
- ansvarig för märkningen
- anläggningens godkännandenummer

6. (Tillsatser)

9. Batch/referensnummer

7. (EKO/KRAV)

10. Nettokvantitet
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Märkning av ”gnagare” avsedda som foder till reptiler
Detta PM avser möss, råttor och kaniner som föds upp i syfte att användas som foder till reptiler. OBS att djuren inte klassas som foder förrän det
klargörs att de ska användas som foder till reptiler (eller andra djur). Detta innebär att en mus från födseln kan klassas som foder om detta är syftet med
uppfödningen, om däremot uppfödaren föder upp möss i andra syften t.ex. försöksdjur eller sällskapsdjur så är den aktuella musen inte att betrakta som
foder förrän beslutet om detta tas.
Djuren ska givetvis inte märkas men en bifogad följesedel ska följa med vid leveransen innehållande följande uppgifter (utformat i enlighet med
förordning (EG) 767/2009).
Mer information om skötsel m.m. av ormar och ödlor återfinns på Jordbruksverket sida om ormar och ödlor.
Rubriker/benämningar med fet stil ska återfinnas på förpackningen/följesedeln!
Rubrik
Märkningsförordningen
1. Fodertyp

Foderråvara

2. Benämning

Typ av råvara
Enligt förordning (EU) nr 68/2013 eller bilaga 18 i
foderföreskriften (SJVFS 2006:81)

Notering

OBS! Användningen av förordning (EU) nr 68/2013 är
frivillig varför alternativa lösningar kan användas.
Förslagsvis används följande benämningar:
-

Hel mus

-

Hel råtta

-

Hel kanin

-

etc.

OBS att i förordning (EG) nr 767/2009, artikel 24.6 anger
att den som ansvarar för det första utsläppandet på
marknaden av en foderråvara som inte ingår i
förteckningen ska omedelbart meddela detta till näringens
register som du hittar på www.feedmaterialregister.eu.
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Rubrik

Märkningsförordningen

3. ABP-kategori
”Biproduktförordningen”

Notering
För fullständig förteckning över de olika kategorierna
hänvisas till förordning (EG) nr 1069/2009 i artiklar 8-10
Kategori 1 material: inte tillåtet som foder förutom
slaktbiprodukter till sällskapsdjur från länder utanför EU
där hormonbehandling är tillåtet.
Kategori 2 material: t.ex. slaktbiprodukter från av
Jordbruksverket godkänd foderslakt,
Kategori 3 material: I princip produkter från slakterier
bl.a. slaktbiprodukter från friska djur som passerat
veterinärbesiktning förutom SRM [1]. Kategorin omfattar
bland annat möss, råttor, kaniner, mygglarver, artemiaägg
och maggots och även före detta livsmedel.

4. Varningstext

-

Råttor, möss och kaniner som är Kategori 2-material och
som får användas som foder till vissa angivna djurslag ska
märkas ”för utfodring av…” och sedan djurslaget i fråga
om det rör sig om utfodring.

Analyserat innehåll (%)
Obligatoriska märkningsuppgifter enligt bilaga V eller
gemenskapsförteckningen (förordning (EG) nr
242/2010)).

Om inte annat anges i gemenskapsförteckningen så ska
följande uppgifter anges:

”Biproduktförordningen”

5. Innehåll (%)

[1]

-

Råprotein om > 10 %

-

Råolja och råfett, om > 5 %

-

Vattenhalt om > 8 %

-

Askhalt om > 2,2 %

Specifikt riskmaterial i enlighet med förordning (EG) 999/2001.
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Rubrik

Märkningsförordningen

6. Tillsatser

Tillsatser
Inte aktuellt för hela djurkroppar.
Förteckning över fodertillsatser, med rubriken
”Tillsatser” i enlighet med kapitel I i bilaga VI eller VII,
och utan att det påverkar de märkningsbestämmelser som
fastställs i den rättsakt där respektive fodertillsats
godkänns.

7. Ekologiskt/Krav foder
”Ekoförordningen”

Notering

Inte aktuellt då marknadsföring av ekologiska gnagare inte
är möjligt.

8. Adressuppgifter
Ansvarig för märkningen

Namn/firmanamn & adress
Anläggningens godkännandenummer
1. förordning (EG) nr 183/2005
2. förordning (EG) nr 1774/2002

Ansvarig för märkningen är i detta sammanhang
densamma som levererar gnagarna som foder.

9. Partinummer

Partinummer

Utformningen inte reglerad, kan t.ex. anges som
leveransdatum.
OBS! Om datum anges så ska det göras i ordningen dag,
månad, år DD/MM/ÅÅ

10. Nettokvantitet

Nettokvantitet

Det vill säga den totala mängden i förpackningen (kg)!
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