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  Version: 2015-07-02 
 
 
 

Avdelningen för djurskydd och hälsa 
Enheten för CITES, foder och djurprodukter 
 

  
Checklista för kontroll av märkning av 
fodertillsatser enligt förordning (EG) nr  
1831/2003 med uppdateringar. 
 
Not. Fetmarkerade rubriker anger att dessa är 
obligatoriska vid märkningen av fodret. 

   
   
Produkt: 
 

Not Ja Nej 

ALLMÄNT 
Tillsatsen/preparatets namn i enlighet med 
godkännandet 

 

 
se Kommissionens register 

  

Undantag: för Aromämnen där ingen maxhalt har 
angetts i godkännandet räcker det att ange 
”Blandning av aromämnen” 
 

För detaljuppgifter klicka på länken i 
kolumn 7 ”Reference in OJ” 

  

Tillsatsen/preparatets ID-nummer 
 

se Kommissionens register 
kolumn 4 ”Code” 

  

För tillsatser i forma av preparat som innehåller 
tekniska tillsatser 
Där en maxhalt har angetts i godkännandet: 

Om tillsatsen är i forma av preparat 
framgår av godkännandet ”preparat av 
x” 

  

- Namnet på den tekniska tillsatsen 
 

   

- Den tekniska tillsatsen ID-nummer 
 

   

Tekniska tillsatser utan angiven maxhalt bifogas 
eller på separat skriftligt medium: 

   

- Namnet på den tekniska tillsatsen 
 

   

- Den tekniska tillsatsens ID-nummer 
 

   

- Bärsubstansen ”Namnet på varje ämne eller annan 
produkt som ingår i preparatet, i 
fallande ordning efter vikt” 

  

Anges rubriken för den funktionella gruppen? 
 

Framgår av det enskilda godkännandet   

Namn och adressuppgifter till den 
märkningsansvarige för tillsatsen 
 
 
 
 

   

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
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Produkt: 
 

Not Ja Nej 

Den tillverkande anläggningens 
godkännandenummer 

Tillverkare av: 
- Alla Näringstillsatser 
- Alla Zootekniska tillsatser 
- Tekniska tillsatser: Antioxidanter 

med en fastställd maxhalt 
- Organoleptiska tillsatser:  

Karetonider & xantophyller 
 
 

  

Nettovikt/Nettovolym 
 

   

Partinummer 
 

   

Tillverkningsdatum 
 

   

Bruksanvisning 
 

   

SPECIFIKA UPPGIFTER 
Zootekniska tillsatser, koccidiostatika & 
histomonostatika 

   

- Sista garantidatum eller hållbarhet från och 
med tillverkningsdatum 

   

- Koncentration 
 

   

Enzymer    
- Sista garantidatum eller hållbarhet från och 

med tillverkningsdatum 
   

- Den aktiva beståndsdelens benämning i 
överenstämmelse med deras enzymaktivitet 
enligt godkännandet 

   

- ID-nr enligt Internationella biokemiförbundet 
 

   

- Koncentration eller aktivitetsenheter 
(aktivitetsenheter per gram eller per milliliter) 
 

   

Mikroorganismer    
- Sista garantidatum eller hållbarhet från och 

med tillverkningsdatum 
   

- Stammens registreringsnummer 
 

   

- Antal kolonibildande enheter (CFU) per gram 
 

   

Näringstillsatser    
- Sista garantidatum eller hållbarhet från och 

med tillverkningsdatum  
   

- Halt av aktiv substans 
 

   

Tekniska och organoleptiska tillsatser, med 
undantag av aromämnen 

   

- Halt av aktiv substans 
 

   

Eventuella märkningskrav som framgår av 
godkännandet. 
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Produkt: 
 

Not Ja Nej 

PÅSTÅENDEN 
Om det görs några påståenden (utöver vad som är 
kopplat till den godkända fodertillsatsen), finns 
det ett underlag som styrker dessa påståenden? 
 

 
OBS referenslistor är inte tillräckligt. 
Påstående ska styrkas av kontrollerade 
försök på det aktuella djurslaget. 

  

 


