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Kategoribeteckningar vid märkning av foder till 

sällskapsdjur  
 
Tabell 1: Kategoribeteckningar för foderråvaror som får användas vid märkning av 
foder istället för enskilda foderråvaror1, vid märkning av foderblandningar till icke 
livsmedelsproducerande djur2 (sällskapsdjur3), med undantag för pälsdjur4  
SJVFS 2006:81, bilaga 18 

Gruppbeteckning Definitioner 

1. Kött och animaliska biprodukter Allt kött från slaktade varmblodiga landdjur, 
färskt eller kon-serverat med lämplig metod 
och alla produkter och biprodukter från 
beredningen av slaktkroppen eller delar av 
slaktkroppen från varmblodiga landdjur 

2. Mjölk och mejeriprodukter Alla mejeriprodukter, färska eller 
konserverade med lämplig metod samt 
biprodukter från beredningen 

3. Ägg och äggprodukter Alla äggprodukter, färska eller 
konserverade med lämplig metod samt 
biprodukter från beredningen 

4. Oljor och fetter Alla animaliska och vegetabiliska oljor och 
fetter 

5. Jäst All jäst, med avdödade och torkade 
jästceller 

6. Fisk och fiskprodukter Hel fisk eller delar av fisk, färsk eller 
konserverad med lämplig metod samt 
biprodukter från beredningen av dessa 

7. Spannmål Alla typer av spannmål, i vilken form de än 
företes, eller produkter som erhålls vid 
beredningen av stärkelsen i kärnan 

8. Grönsaker Alla typer av grönsaker och baljväxter, 
färska eller konserverade med lämplig 
metod 

9. Vegetabiliska biprodukter Biprodukter från behandlingen av 
vegetabiliska produkter, särskilt spannmål, 
grönsaker, baljväxter och oljehaltiga frön 

10. Vegetabiliska proteinextrakt Alla produkter av vegetabiliskt ursprung i 
vilka proteinhalten höjts med en lämplig 
metod och eventuellt strukturerats så att 

                                                   
1 Enskilda råvaror anges antingen i enlighet med kommissionens råvaruförteckning, 
förordning (EU) nr 68/2013 eller enligt de benämningar som registrerats i näringens 
råvarulista, https://feedmaterialsregister.eu 
2 icke livsmedelsproducerande djur: djur som utfodras, föds upp eller hålls men inte 

används som livsmedel, t.ex. pälsdjur, sällskapsdjur, laboratoriedjur, zoodjur och cirkusdjur  
3 sällskapsdjur: icke livsmedelsproducerande djur som är av en art som utfodras, föds upp 

eller hålls, men normalt inte används som livsmedel inom gemenskapen. Observera att vid 

märkning av foder räknas häst och kanin alltid som livsmedelsproducerande djur 
4 pälsdjur: icke livsmedelsproducerande djur som utfodras, föds upp eller hålls för 

pälsproduktion och som inte används som livsmedel, t.ex. mink och chinchilla 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SV:PDF
https://feedmaterialsregister.eu/
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Gruppbeteckning Definitioner 

innehållet av råprotein uppgår till minst 50 
procent av torr-substansen 

11. Mineralämnen Alla oorganiska ämnen som är lämpade 
som djurfoder 

12. Socker Alla former av socker 

13. Frukt All slags frukt, färsk eller konserverad med 
lämplig metod 

14. Nötter Alla kärnor från torrskaliga frukter 

15. Frön Alla typer av frön, i naturligt tillstånd eller 
grovt krossade 

16. Alger Alger, färska eller konserverade med 
lämplig metod 

17. Blötdjur och kräftdjur Alla typer av blötdjur, kräftdjur och skaldjur, 
färska eller konserverade med lämplig 
metod samt biprodukter från be-redningen 
av dessa 

18. Insekter Alla slag av insekter och på olika 
utvecklingsstadier 

19. Bageriprodukter Alla former av bröd, kakor, kex och 
pastaprodukter 
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