SJVFS 2006:81
Saknr M 39
Bilaga 13
MÄRKNING AV FODERBLANDNINGAR
Märkningsuppgift med markeringen ”S” ska märkas
Märkningsuppgift med markeringen ”F” får uppges i märkningen
Märkningsuppgifter

Djur utom
sällskapsdjur

1

Foderblandningens beteckning:
"Helfoder",
"Kompletteringsfoder",
"Mineralfoder",
"Melasserat foder",
"Mjölkersättning som helfoder" eller
"Mjölkersättning som kompletteringsfoder".
Därutöver får följande specificeringar
göras:
Helfoder-diet,
Kompletteringsfoder-diet,
Kompletteringsfoder-tillskott,
Kompletteringsfoder-bas,
Kompletteringsfoder-vitamin,
Kompletteringsfoder-godis,
Kompletteringsfoder-tuggartikel,
Kompletteringsfoderkoncentrat (ej
sällskapsdjur),
Kompletteringsfoder-färdigfoder (ej
sällskapsdjur)

S

S

Sällskapsdjur
utom hund och
katt
S

2

Djurart eller djurkategori som foderblandningen är avsedd för

S

S

S

3

Bruksanvisning med nöjaktig upplysning
om hur foderblandningen ska användas

S

S

S

4

Nettovikt anges i viktsenhet för fasta foder
och i volym eller viktsenheter för flytande
foder. Bruttovikt får användas om
förpackningens vikt anges.
Råvaruinnehåll (sammansättning)
Följande alternativ kan användas vid
deklaration av råvaror:

S

S

S

Råvarorna
anges i fallande
ordning efter
vikt.
Benämning
enligt bilaga 5.
(S)

Råvarorna
anges i fallande
ordning efter
vikt.
Benämning
enligt bilaga 5.
(S)

Råvaruinnehåll
et i % och i
fallande
ordning (F).
Råvarunamn
enligt bilaga 5
(S).

Råvaruinnehåll
et i % och i
fallande
ordning (F).
Råvarunamn
enligt bilaga 5
(S).

Nr

5

Samtliga råvaror anges. 1.

Samtliga råvaror anges i procent 2.

Råvaruinnehåll
et i % och i
fallande
ordning (S)
Viktprocenten
får variera +/15 % i förhållande till det
uppgivna
värdet.
Råvarunamn

Hund och katt
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Djur utom
sällskapsdjur

Hund och katt

Sällskapsdjur
utom hund och
katt

Samtliga råvarugrupper anges 3.

Uppgift om
råvarugruppbeteckning
i fallande
ordning efter
vikt och
benämns enligt
bilaga 5.
Råvaror för
vilka det inte
finns en
gruppbeteckning ska
kunna anges
med
råvarunamn och
i fallande
ordning efter
vikt i anslutning
till
gruppbeteckningen. (S)

Uppgift om
råvarugruppbeteckning
i fallande
ordning efter
vikt och
benämns enligt
bilaga 5.
Råvaror för
vilka det inte
finns en
gruppbeteckning ska
kunna anges
med
råvarunamn och
i fallande
ordning efter
vikt i anslutning
till
gruppbeteckningen. (S)

6

Innehåll av en eller flera råvaror som är av
särskild betydelse för fodrets egenskaper
får framhävas (F)

Min. eller max.
innehåll av
dessa råvaror (i
viktprocent) ska
anges tillsammans med
uppgift om
råvarorna i
blandningen
eller under
aktuell råvarugrupp

Min. eller max.
innehåll av
dessa råvaror (i
viktprocent) ska
anges
tillsammans
med uppgift om
råvarorna i
blandningen
eller under
aktuell råvarugrupp

7

Vissa produkter som bioproteiner,

S

S

Nr

enligt bilaga 5
(S)
Uppgift om
namn och
firmanamn,
adress samt
telefonnummer
och e-postadress för den
som ansvarar
för märkningsuppgifterna (S)
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Nr

8

9

10

aminosyror och enkla
kväveföreningar.
Produktens namn och innehåll anges enligt
bilaga 8 om inget annat är föreskrivet
Fodertillsats
Enligt 5 kap.
22-27 §§
Bilaga 14

Hund och katt

Sällskapsdjur
utom hund och
katt

Enligt 5 kap.
22-27 §§
Bilaga 14

Enligt 5 kap.
22-27 §§
Bilaga 14

Vatteninnehåll i:
- mjölkersättningar och andra foderblandningar som innehåller mer än 40 %
mjölkprodukt

Över 7 % S
Upp till 7 % F

Över 7 % S
Upp till 7 % F

Över 7 % S
Upp till 7 % F

- mineralfoder utan organiska
beståndsdelar

Över 5 % S
Upp till 5 % F

Över 5 % S
Upp till 5 % F

Över 5 % S
Upp till 5 % F

- mineralfoder med organiska
beståndsdelar

Över 10 % S
Över 10 % S
Över 10 % S
Upp till 10 % F Upp till 10 % F Upp till 10 % F

- andra foderblandningar

Över 14 % S
Över 14 % S
Över 14 % S
Upp till 14 % F Upp till 14 % F Upp till 14 % F
Uppgiften ska
uppges i det fall
NFE (kvävefria
extraktivämnen) inte
uppges och
energivärde
deklareras
enligt bilaga 2.

Innehåll av aska som är olöslig i saltsyra
(% av ts*). Se även 3 kap. 12 §

Innehållet
omräknas till
procent av fodrets vikt vid
deklaration
Över 2,2 %* S
Upp till 2,2 %*
F

Innehållet
omräknas till
procent av
fodrets vikt vid
deklaration
Över 2,2 %* S
Upp till 2,2 %*
F

Innehållet
omräknas till
procent av
fodrets vikt vid
deklaration
Över 2,2 %* S
Upp till 2,2 %*
F

- Foderblandningar som huvudsakligen
består av biprodukter från ris

Upp till 3,3 %*
F

Upp till 3,3 %*
F

Upp till 3,3 %*
F

- övriga foderblandningar

Upp till 2,2 %*
F

Upp till 2,2 %*
F

Upp till 2,2 %*
F

S

S

S

- foderblandningar som innehåller
godkända mineraliska bindemedel
- mineralfoderblandningar
- foderblandningar som innehåller mer än
50 % betsnitsel eller pulpa av sockerrör
- foderblandningar som är avsedda för
odlad fisk och som innehåller mer än 15 %
fiskmjöl

11

Djur utom
sällskapsdjur

Hållbarhet/garantitid:
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Djur utom
sällskapsdjur

Hund och katt

Sällskapsdjur
utom hund och
katt

Tillverkningspartiets referensnummer
(t.ex. sats/batch nr.)
Tillverkningsdatum anges som tillverkat
år, månad och dag före hållbarhetsdatum.

Referensnumm
er (S)

Referensnumm
er (S)

Referensnumm
er (S)

13

Namn och adress på den som är ansvarig
för märkningsuppgifterna

S

S

S

14

Identifikationsuppgift eller varumärke för
den som är ansvarig för märkningsuppgifterna

F

F

F

15

Tillverkarens namn eller firmanamn och
adress i de fall tillverkaren inte är ansvarig
för märkningsuppgifterna

F

F

F

16

Tillverkningsland

F

F

F

17

Produktens pris

F

F

F

18

Produktens namn eller varumärke

F

F

F

19

Fodrets fysikaliska tillstånd eller
processmetod

F

F

F

Nr
- mikrobiologiskt mycket känsligt foder:
"ska förbrukas före" efterföljt av datum
(år, månad och dag)
- övrigt foder: "Bör förbrukas före"/"Bäst
före", efterföljt av datum (år och månad)
12

Tillverkningsda Tillverkningstum (F)
datum (F)

Tillverkningsdatum (F)

20 UPPGIFTER OM ANALYSERAT INNEHÅLL
Innehåll i viktprocent eller
annan enhet

Helfoder

Råprotein (%)
Växttråd (%)
Aska (%)

Djur med undantag
av andra
sällskapsdjur än
hund och katt (S)

Råfett (%)

Andra sällskapsdjur
än hund och katt (F)
Djur med undantag
av andra
sällskapsdjur än
hund och katt (S)
Andra sällskapsdjur
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Kompletteringsfoder
Mineralfoderblandningar

Kompletteringsfoder
Melasserade
foderblandningar

F

S

F

F

Annat
kompletteringsfoder

Djur med undantag
av andra sällskapsdjur än hund och
katt (S)
Andra sällskapsdjur
än hund och katt (F)
Djur med undantag
av andra sällskapsdjur än hund och
katt (S)
Andra sällskapsdjur
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20 UPPGIFTER OM ANALYSERAT INNEHÅLL
Innehåll i viktprocent eller
annan enhet

Helfoder

Kompletteringsfoder
Mineralfoderblandningar

Kompletteringsfoder
Melasserade
foderblandningar

än hund och katt (F)

Lysin (g/kg)

än hund och katt (F)

Svin (S)

F

Svin (S)

Andra djur utom
svin (F)
Metionin (g/kg)

Annat
kompletteringsfoder

Andra djur utom
svin (F)

Fjäderfä (S)

F

Fjäderfä (S)

Andra djur utom
fjäderfä (F)

Andra djur utom
fjäderfä (F)

Cystin (g/kg)

F

F

F

Treonin (g/kg)

F

F

F

Tryptofan (g/kg)

F

F

F

Taurin (g/kg)

Katt (F)

Energivärde
enligt bilaga 1
och för hund och
katt enligt
bilaga 2

F
I det fall energivärde för hund- och
kattfoder uppges i
märkningen ska
även vattenhalt eller
viktsprocent NFE
(kvävefria extraktivämnen) uppges.

AAT/PBV
(g/kg) och
smältbart
råprotein (%)
enligt bilaga 1

Katt (F)

Katt (F)
F

F

F

F

F

Stärkelse %

F
Ska uppges om
energivärde enligt
bilaga 2 ”EEGformel” deklareras.

F

F

Totalt socker

F

S

F
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20 UPPGIFTER OM ANALYSERAT INNEHÅLL
Innehåll i viktprocent eller
annan enhet

Helfoder

(sukros) %

Ska uppges om
energivärde enligt
bilaga 2 ”EEGformel” deklareras.

Totalt socker
och stärkelse %

F
Ska uppges om
energivärde enligt
bilaga 2 ”EEGformel” deklareras.

Kompletteringsfoder
Mineralfoderblandningar

Kompletteringsfoder
Melasserade
foderblandningar

Annat
kompletteringsfoder

F

Kalcium %

F

S

F

>5 % Alla djurarter
utom sällskapsdjur
(S)
>5 % Sällskapsdjur
(F)
<5 % Alla djur (F)

Natrium %

F

S

F

F

Fosfor (%)

F

S

F

>2 % Alla djurarter
utom sällskapsdjur
(S)
>2 % Sällskapsdjur
(F)
<2 % Alla djur F

Magnesium (%)

F

> 0,5 % Idisslare
(S)
> 0,5 % Andra
djur utom
idisslare (F)
< 0,5 % Alla djur
F

>0,5 % Idisslare (S)
>0,5 % Andra djur
utom idisslare (F)
<0,5 % Alla djur F

F

F

Idisslare (S)
Andra djur utom
idisslare (F)

Kalium (%)

144

F

F

