
1(3) 

Jordbruksverket | Besök: Skeppsbrogatan 2 | Post: 551 82 Jönköping | 0771-223 223 
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Information 
 

Datum 
2023-05-05 

  
  

 

  

Djurhälsoenheten  

  

  

 

 

 

Animaliska biprodukter och därav framställda 

produkter och förkortningar som används inom EU 

 

Tabell 1:Animaliska biprodukter och därav framställda produkter och förkortningar 
som används inom EU 

Typ av produkt  Förkortning 

ABP för särskild utfodring eller för 
vetenskapligt ändamål enligt artikel 17 
och 18 i förordning (EG) nr 1069/2009 

RAWSFP 

Animaliska biprodukter obearbetade 
(andra än PETR) 

RAW 

BAP från icke-idisslare (ange djurslag) PAPOTH 

BAP från idisslare PAPRUM 

Bearbetad frass FRASS 

Bearbetat animaliskt protein (kategori 
3, ange djurslag); andra än BLM, FIM 
och PAPRUM 

PAP 

Ben, horn, hovar och produkter därav 
samt fällhorn 

BHHP 

Biodiesel BIOD 

Biogas BIOG 

Biprodukter från biodling för biodling APIFAR 

Biprodukter från biodling för tekniskt 
bruk 

APITEC 

Blodmjöl (kat 3, ange djurslag) BLM 

Blodprodukter för foderändamål (kat 
3, ange djurslag) 

BLPF 

Blodprodukter för tekniska ändamål 
(kat 3, ange djurslag) 

BLPT 

Dikalciumfosfat DCAP 

Döda sällskapsdjur CADPET 

Farmaceutiska produkter PHARM 
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Typ av produkt  Förkortning 

Fettderivat FATD 

Fiskagn BAIT 

Fiskmjöl FIM 

Foder (specificera) FEED 

Framställda produkter DP 

Före detta livsmedel FORMF 

Gelatin GEL 

Glycerin för foderändamål GLYF 

Glycerin för tekniskt bruk GLYT 

Glycerin för tekniskt bruk utvunnet ur 
matavfall 

GLYTCW 

Grevar GRE 

Hela kroppar av döda djur (kadaver) 
andra än sällskapsdjur 

CAD 

Hudar och skinn (behandlade) HISKT 

Hudar och skinn (råa) HISKR 

Hydrolyserat protein (kat 3; ange 
djurslag) 

HYDP 

Icke mineraliserad bearbetad guano 
från fåglar och fladdermöss 

GUANO 

Insekter inklusive maggot och maskar INSE 

Jakttroféer GATR 

Kollagen COL 

Kompost  COMR 

Kosmetiska produkter COSM 

Kött- och benmjöl (kategori 1 och 2) MBM 

Mag- och tarminnehåll DTC 

Matavfall CATW 

Material insamlat från behandling av 
spillvatten 

WWT 

Medicintekniska produkter MEDD 

Mjölk, råmjölk och framställda 
produkter från mjölk och råmjölk 

MIMC 

Naturgödsel (obearbetad) MANU 

Naturgödsel och 
naturgödselprodukter (bearbetade)  

MANP 

Organiska gödningsmedel andra än 
COMR, BIOR, MANU, MANP, OFSIBU, 
OFSIPA 

FERT 
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Typ av produkt  Förkortning 

Organiska gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel i bulk 

OFSIBU 

Organiska gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel i förpackning 

OFSIPA 

Päls FUR 

Rötrest BIOR 

Serum, blod och blodprodukter från 
hästdjur 

SERE 

Slam från centrifugering eller 
separering av mjölk från mejeri 

CSSM 

Sällskapsdjursfoder -  aromatiska 
inälvsprodukter 

PETFI 

Sällskapsdjursfoder  - bearbetat annat 
är konserverat 

PETP 

Sällskapsdjursfoder - hundtugg PETD 

Sällskapsdjursfoder - konserv PETC 

Sällskapsdjursfoder - obearbetat PETR 

Talgbollar för fåglar FATB 

Tekniska produkter inte nämnda 
någon annan stans 

TECPRD 

Trikalciumfosfat TCAP 

Ull, hår, borst och fjädrar WHBF 

Utsmält fett och fiskolja från ABP för 
oleokemiska ändamål 

FATOL 

Utsmält fett och fiskolja för andra 
ändamål än för utfodring eller för 
oleokemiska ändamål 

FATOT 

Utsmält fett och fiskolja för utfodring FATF 

Växtmedier GROWME 

Äggprodukter EGG 
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