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Enheten för foder och hälsa

Förkortningar av verksamheter med animaliska
biprodukter
Sektioner:
Sektion I

Lagrings- och mellanhanteringsanläggningar för
animaliska biprodukter

Sektion II

Lagringsanläggningar för framställda produkter

Sektion III

Förbränningsanläggningar (hela djurkroppar)

Sektion IV

Bearbetningsanläggningar

Sektion V
Sektion VI
Sektion VII
Sektion VIII
Sektion IX
Sektion X
Sektion XI

Oleokemiska anläggningar
Biogasanläggningar
Komposteringsanläggningar
Anläggningar för tillverkning av sällskapsdjursfoder
Anläggningar som hanterar av animaliska biprodukter
eller därav framställda produkter utanför foderkedjan
Registrerade användare
Uppsamlingscentraler

Sektion XII

Anläggning som tillverkar organiska gödningsmedel
eller jordförbättringsmedel

Sektion XIII

Andra registrerade anläggningar/verksamheter (t.ex.
transportörer, avfallsgodkända förbränningspannor,
tekniska anläggningar)

Aktiviteter:
Förkortning

Svenska

Engelska

BIOGP
COLC
COLL
CoIP
COMP
GATRP

Biogasanläggning
Uppsamlingscentral
Uppsamling/Insamling
Samförbränningsanläggning
Komposteringsanläggning
Konsvervator

Biogas plants
Collection Centre
Collection
Co-incineration plants
Composting plants
Game Trophies Plant
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INCP
OLCP
OALKHP
OBIODP
OBRGAP
OHPHBP

OHPHTP
OTHER

PETPP

PETPR

PHAR
PROCP
STORP
TAN
TRANS
UCOSM

UDOG

UFERT
UFUR
UINSE
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Förbränningsanläggning
Oleokemiskt anläggning
Anläggning för alkalisk
hydrolys
Anläggning för framställning
av biodiesel
Anläggning som använder
Brookes förgasningsprocess
Anläggning som använder
framställer biogas från
hydrolys under högt tryck
Anläggning som använder
hög temperatur och under
högt tryck
Övriga aktiviteter
(specificera)
Anläggning för tillverkning av
sällskapsdjursfoder som
endast använder framställda
produkter
Anläggning för tillverkning av
sällskapsdjursfoder som
endast använder animaliska
biprodukter
Tillverkning av läkemedel och
medicintekniska produkter
Bearbetningsanläggning
Lagringsanläggning
Garveri
Transportör av animaliska
biprodukter och därav
framställda produkter
Användning för kosmetiska
produkter
Utfodring av hundar på
etablerade kennelar, grupper
av sådana hundar som jakteller draghundar eller hundar
och katter på skyddshärbärgen
Användning av organiska
gödningsmedel och
jordförbättringsmedel
Utfodring av pälsdjur
Användning av insekter
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Incineration plants
Oleo-chemical Plant
Other means: alkaline
hydrolysis process plant
Other means: biodiesel
production process plant
Other means: brookes
gasification process plant
Other means: high pressure
hydrolysis biogas process
plant
Other means: high pressure
high temperature process
plant
Other activities (please
specify)
Petfood Plant using only
processed ABP
Petfood plant using raw
ABP
Pharmaceutical activity
(incl. all types of medical
devices)
Processing Plant
Storage Plant
Tannery
Transport of ABP and
derived products
Use for cosmetic products
Use for dogs recognised
kennels or packs of hounds
and dogs and cats in
shelters
Use for organic fertilisers
and soil improvers
Use for fur animals
Use for insects (including
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UNEC
URBP
UWILD
UZOO
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(maskar och fluglaver) som
fiskagn
Utfodring av asätande fåglar
Utfodring av reptiler och
rovfåglar
Utfodring av vilda djur
Utfodring av djurparks- och
cirkusdjur

Produkttyper som driftansvarig lämnar ifrån sig:
Förkortning
Svenska

BIOG
BIOD
BIOR

Biprodukter från biodling
Ben, horn, hovar och
produkter därav
Biogas
Biodiesel
Rötrest

BLPF

Blodprodukter för utfodring

BLPT

Blodprodukter för tekniska
ändamål
Hela kroppar av döda djur
(kadaver)
Kollagen
Kompost
Kosmetiska produkter
Matavfall
Dikalciumfosfat
Mag- och tarm innehåll
Äggprodukter
Organiskt gödningsmedel
andra än COMR, BIOR,
MANU, MANP
Utsmält fett och fiskolja för
andra ändamål än för
utfodring eller för
oleokemiska ändamål
Utsmält fett från ABP för
oleokemiska ändamål
Fettderivat
Utsmält fett och fiskolja för
utfodring

API
BHHP

CAD
COL
COMR
COSM
CATW
DCAP
DTC
EGG
FERT
FATOT

FATOL
FATD
FATF
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maggots and worms) for
fishing bait
Use for necrophagous
birds
Use for reptiles and birds
of prey
Use for wild animals
Use for zoo/circus animals

Engelska
Apiculture by-products
Bones, horns, hooves and
products thereof
Biogas
Biodiesel
Digestion residues from
biogas production other
than biogas
Blood products for feeding
purposes
Blood products for
technical purposes
Whole bodies of dead
animals (cadavers)
Collagen
Compost after composting
Cosmetic products
Catering waste
Dicalcium phosphate
Digestive tract content
Egg products
Fertilisers other than
COMR, BIOR, MANU,
MANP

Rendered fats and fish oil
for purposes other than for
feeding or for
oleochemical purposes
Rendered fat from ABP for
oleochemical purposes
Fat derivatives
Rendered fats and fish oil
for feeding
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FEED
FORMF

GEL
GATR
HISKR
HISKT
HYDP
INSE

MANU
MANP
MBM
MEDD
MIMC

OTHER
PAP

PETC
PETFI
PETD
PETP
PETR
PHARM
RAW
SERE
TCAP
WHBF
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Foderproduktion
(specificera)
Före detta livsmedel

Gelatin
Jakttroféer
Råa hudar och skinn
Behandlade hudar och skinn
Hydrolyserat protein
Insekter inklusive maggot
och maskar
Obearbetat naturgödsel
Bearbetat gödsel och
gödselprodukter
Kött- och benmjöl (kategori 1
och 2)
Medicintekniska produkter
Mjölk, råmjölk och
framställda produkter från
mjölk och råmjölk
Övriga produkter
(specificera)
Bearbetat animaliskt protein
(kategori 3, ange djurslag)
Konserverat
sällskapsdjursfoder
Aromatiska inälvsprodukter
för sällskapsdjursfoder
Sällskapsdjursfoder:
hundtugg
Bearbetat
sällskapsdjursfoder annat är
konserverat
Obearbetat
sällskapsdjursfoder
Farmacevtiska produkter
Andra obearbetade
animaliska biprodukter
Blod och blodprodukter från
hästdjur
Trikalciumfosfat
Ull, hår, borst och fjädrar
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Feed production (please
specify)
Products of animal origin/
no longer for human
consumption
Gelatine
Game trophies
Raw hides and skins
Treated hides and skins
Hydrolysed protein
Insects including maggot
and worms
Unprocessed manure
Processed manure and
manure products
Meat and bone meal
(Category 1, 2)
Medical devices
Milk, colostrum and
derived products from milk
and colostrum
Other products (please
specify)
Processed animal protein
(Category 3; indicate
animal species)
Canned petfood
Flavouring innards for
petfood
Petfood: dogchews
Processed petfood other
than canned petfood
Raw petfood
Pharmaceutical products
Other unprocessed ABP
Blood and blood products
from equidae
Tricalcium phosphate
Wool, hair, pig bristles,
feathers
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WWT
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Material insamlat från
behandling av spillvatten
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Material collected from
waste water treatment

