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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/74/EBE frá 13. september
1993 um fóður sem er miðað við sérstök næringarmarkmið (1),
einkum a-lið 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í tilskipun ráðsins 93/74/EBE er kveðið á um lögmæta skrá yfir
fyrirhugaða notkun fóðurs sem er miðað við sérstök
næringarmarkmið þar sem notkun þess er nákvæmlega tilgreind,
þ.e. sérstök næringarmarkmið, mikilvægir næringareiginleikar,
upplýsingar á merkimiðum og, eftir því sem við á, sérstakar kröfur
um merkingar.

Nú sem stendur er ekki hægt að setja tiltekin næringarmarkmið í
skrá yfir fyrirhugaða notkun þar eð bandalagið hefur ekki komið
sér upp greiningaraðferðum við eftirlit með orkugildi
gæludýrafóðurs og trefjainnihaldi fóðurs. Um leið og slíkar
aðferðir hafa verið samþykktar skal fullgera skrána.

Heimilt er að breyta skránni eftir því sem við á í ljósi aukinnar
þekkingar á sviði tækni og vísinda.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um fóður.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Aðildarríkin mæla fyrir um að eingöngu megi markaðssetja fóður
sem er miðað við sérstök næringarmarkmið, í skilningi
tilskipunar ráðsins 93/74/EBE, ef fyrirhuguð notkun þess kemur
fram í B-hluta viðaukans við þessa tilskipun og fóðrið fullnægir
öðrum ákvæðum sem eru sett í þeim hluta viðaukans.

Enn fremur skulu aðildarríkin sjá til þess að farið sé að
ákvæðunum sem heyra undir ,,Almenn ákvæði“ í A-hluta
viðaukans.

2. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 30. júní
1995. Þau skulu tilkynna framkvæmdastjórninni það þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi 20 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 94/39/EB

frá 25. júlí 1994

um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með sérstök
næringarmarkmið í huga(*)
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Gjört í Brussel 25. júlí 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

René STEICHEN

framkvæmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 207, 10. 8. 1994, bls. 20, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 39/95 frá 22. júní
1995 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 237, 22. 9. 1993, bls. 23.
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VIÐAUKI I

A-HLUTI

Almenn ákvæði

1. Ef fleiri en einn hópur næringareiginleika í 2. dálki B-hluta með athugasemdinni ,,og/eða“ miðast
við sömu næringarmarkmið er framleiðanda frjálst að nota annan eða báða hópa mikilvægra
eiginleika vegna þess næringarmarkmiðs sem er skilgreint í 1. dálki. Fyrir hvern valkost eru
viðeigandi upplýsingar fyrir merkimiða gefnar í 4. dálki.

2. Ef hópur aukefna er tilgreindur í 2. eða 4. dálki B-hluta skulu þau aukefni sem eru notuð vera
heimiluð í tilskipun ráðsins 70/524/EBE(1) og vera í samræmi við tilgreinda mikilvæga eiginleika.

3. Ef upplýsinga um uppruna innihaldsefna eða greiningarefna er krafist í 4. dálki B-hluta skal
framleiðandi veita nákvæmar upplýsingar (t.d. um sérheiti efnis eða efna, dýrategund eða hluta
dýrs) til að unnt sé að meta hvort fóðrið samrýmist viðeigandi mikilvægum næringareiginleikum.

4. Ef upplýsinga um efni, sem einnig er heimilað sem aukefni, er krafist í 4. dálki B-hluta og forskeytið
,,heildar-“, eða orðið ,,samtals“ fylgir upplýsingunum skal innihaldsefnið gefið upp með tilvísun
til, eftir því sem við á, þess magns sem er fyrir hendi við eðlilegar aðstæður þegar engu hefur verið
bætt við eða, með því að víkja frá tilskipun 70/524/EBE, þess heildarmagns efnisins sem er fyrir
hendi við eðlilegar aðstæður og þess magns sem er bætt við í formi aukefnis.

5. Upplýsinga sem er krafist í 4. dálki með athugasemdinni ,,sé ... bætt við“ eru lögboðnar hafi
innihaldsefnið eða aukefnið verið sett í eða aukið sérstaklega vegna sérstaks næringarmarkmiðs.

6. Upplýsingarnar sem ber að veita í samræmi við 4. dálk B-hluta um greiningarefni og aukefni skulu
miðast við magn.

7. Notkunartíminn sem mælt er með og tilgreindur er í 5. dálki B-hluta er ábending um þann tíma
sem að jafnaði er nauðsynlegur til að uppfylla næringarmarkmið. Framleiðendur geta gefið upp
nákvæmari notkunartíma innan fastsettra marka.

8. Fóður sem er ætlað fyrir fleiri en eitt næringarmarkmið verður að samrýmast viðeigandi færslum
í B-hluta.

9. Að því er varðar fóðurbæti sem miðast við sérstök næringarmarkmið skulu upplýsingar um hvernig
blanda ber daglegan skammt koma fram í notkunarleiðbeiningum á merkimiða.
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(1) Stjtíð. EB nr. L 270, 14. 12. 1970, bls. 1.
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B-HLUTI

Skrá yfir fyrirhugaða notkun

Upplýsingar á merkimiða

4

- Prótíngjafi (prótíngjafar)
- Kalsíum
- Fosfór
- Kalíum
- Natríum
- Innihald mikilvægra fitusýra
(sé þeim bætt við)

- Prótíngjafi (prótíngjafar)
- Kalsíum
- Fosfór
- Natríum
- Magníum
- Kalíum
- Klóríð
- Brennisteinn
- Þvagsýringarefni

- Kalsíum
- Fosfór
- Natríum
- Magníum
- Kalíum
- Klóríð
- Brennisteinn
- Tárín samtals
- Þvagsýringarefni

- Kalsíum
- Fosfór
- Natríum
- Magníum
- Kalíum
- Klóríð
- Brennisteinn
- Þvagsýringarefni

Ráðlagður
notkunartími

5

Allt að 6 mánuðir
til að byrja með (2)

5 - 12 vikur

Allt að 6 mánuðir

Mikilvægir
næringareiginleikar

2

Lágt fosfórinnihald
og takmarkað
prótíninnihald í
háum gæðaflokki

Þvagsýringareiginleikar,
lágt
magníuminnihald og
takmarkað
prótíninnihald í
háum gæðaflokki

Þvagsýringareiginleikar
og lágt
magníuminnihald

Þvagsýringareiginleikar
og miðlungs
magníuminnihald

Tegund eða
flokkur dýra

3

Hundar og
kettir

Hundar

Kettir

Hundar og
kettir

Önnur ákvæði

6

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun eða áður en
notkunartími er
framlengdur.“
Upplýsingar í
notkunarleiðbeiningum:
,,Dýrið verður ávallt
að hafa aðgang að
vatni.“

Upplýsingar í
notkunarleiðbeiningum:
,,Dýrið verður ávallt
að hafa aðgang að
vatni.“ Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Sérstök
næringarmarkmið

1

Stuðningur við
nýrnastarfsemi
vegna langvinnrar
nýrnabilunar (1)

Upplausn
strúvítsteina (3)

Að draga úr
endurmyndun
strúvítsteina (3)
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Að draga úr
myndun úratsteina

Að draga úr
myndun
oxalatsteina

Að draga úr
myndun
systínsteina

Að draga úr óþoli
af völdum
innihalds- og
næringarefna (4)

Minnkun
skyndilegra
truflana á uppsogi
í þörmum

Mótvægi við
meltingar-
truflanir (5)

Stuðningur við
hjartastarfsemi
vegna langvinnrar
hjartabilunar

Lágt púríninnihald,
lágt prótíninnihald í
háum gæðaflokki

Lágt
kalsíuminnihald, lágt
innihald D-vítamíns
og efna sem gera
þvag basískt

Lágt prótíninnihald,
miðlungs innihald
brennisteinsamínósýra
og efna sem gera
þvag basískt

- Úrvalsprótíngjafi
(úrvalsprótíngjafar)

og/eða

-Úrvalskolvetnisgjafi
(úrvalskolvetnisgjafar)

Aukið innihald
rafkleyfra efna og
auðmeltanlegra
innihaldsefna

Auðmeltanleg
innihaldsefni og lágt
fituinnihald

Lágt natríuminnihald
og aukið hlutfall
K/Na

Hundar og
kettir

Hundar og
kettir

Hundar og
kettir

Hundar og
kettir

Hundar og
kettir

Hundar og
kettir

Hundar og
kettir

Prótíngjafi (prótíngjafar)

- Fosfór
- Kalsíum
- Natríum
- Magníum
- Kalíum
- Klóríð
- Brennisteinn
- D-vítamín samtals
- Hýdroxýprólín
- Efni sem gera þvag basískt

- Brennisteinsamínósýrur
samtals
-Natríum
- Kalíum
- Klóríð
- Brennisteinn
- Efni sem gera þvag basískt

- Prótíngjafi (prótíngjafar)
- Innihald mikilvægra fitusýra
(sé þeim bætt við)
- Kolvetnisgjafi
(kolvetnisgjafar)
- Innihald mikilvægra fitusýra
(sé þeim bætt við)

- Auðmelt innihaldsefni og
meðhöndlun þeirra ef við á
- Natríum
- Kalíum
- Slímefnagjafar (sé þeim bætt
við)

Auðmeltanleg innihaldsefni og
meðhöndlun þeirra ef við á

- Natríum
- Kalíum
- Magníum

Allt að 6 mánuðir;
lífstíðarnotkun ef
varanleg röskun er á
þvagsýruefnaskiptum

Allt að 6 mánuðir

Allt að 1 ár til að
byrja með

3 - 8 vikur: ef merki
um óþol hverfa má
nota fóðrið í
ótakmarkaðan tíma

1 - 2 vikur

3 - 12 vikur;
lífstíðarnotkun ef
um langvinna
briskirtilbilun er að
ræða

Allt að 6 mánuðir til
að byrja með

Upplýsingar í
notkunarleiðbeiningum:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun eða áður en
notkunartími er
framlengdur.“

         -

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
- ,,Við bráðum
niðurgangi og þar til
bata er náð.“
- ,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða: ,,Ráðlagt
er að leita álits
dýralæknis fyrir
notkun eða áður en
notkunartími er
framlengdur.“

1 2 3 4 5 6
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Stjórnun á
glúkósaforða
(sykursýki)

Stuðningur við
lifrarstarfsemi
vegna langvinnrar
lifrarbilunar

Stjórnun á
fituefnaskiptum
vegna of hárrar
blóðfitu

Minnkun á
koparinnihaldi í
lifur

Stuðningur við
starfsemi húðar
vegna húðsjúk-
dóma og hármissis

Lágt innihald
kolvetna sem
breytast hratt í
glúkósa

- Prótín í háum
gæðaflokki,
miðlungs
prótíninnihald, lágt
fituinnihald, hátt
innihald mikilvægra
fitusýra og hátt
innihald
auðmeltanlegra
kolvetna

- Prótín í háum
gæðaflokki,
miðlungs
prótíninnihald,
miðlungs
fituinnihald og hátt
innihald mikilvægra
fitusýra

Lágt fituinnihald og
hátt innihald
mikilvægra fitusýra

Lágt koparinnihald

Hátt innihald
mikilvægra fitusýra

Hundar og
kettir

Hundar

Kettir

Hundar og
kettir

Hundar

Hundar og
kettir

- Kolvetnisgjafi
(kolvetnisgjafar)
- Meðhöndlun kolvetna, ef við
á
- Sterkja
- Heildarsykurefni
- Glúkósi (sé honum bætt við)
- Innihald mikilvægra fitusýra
(sé þeim bætt við)
- Fitusýrugjafi (fitusýrugjafar)
með stuttri og miðlungslangri
kolefnakeðju

- Prótíngjafi (prótíngjafar)
- Innihald mikilvægra fitusýra)
- Auðmeltanleg kolvetni og
meðhöndlun þeirra ef við á
- Natríum
- Heildarinnihald kopars

- Prótíngjafi (prótíngjafar)
- Innihald mikilvægra fitusýra
- Natríum
- Heildarinnihald kopars

- Innihald mikilvægra fitusýra
- Innihald n-3-fitusýra (sé þeim
bætt við)

Heildarinnihald kopars

Innihald mikilvægra fitusýra

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun eða áður en
notkunartími er
framlengdur.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun eða áður en
notkunartími er
framlengdur.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun eða áður en
notkunartími er
framlengdur.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun eða áður en
notkunartími er
framlengdur.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Allt að 6 mánuðir
til að byrja með

Allt að 6 mánuðir
til að byrja með

Allt að 2 mánuðir
til að byrja með

Allt að 6 mánuðir
til að byrja með

Allt að 2 mánuðir

1 2 3 4 5 6
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Að draga úr hættu
á doða

Að draga úr hættu
á súrdoða (6) (7)

Að draga úr hættu
á graskrampa
(hypomagnesaemia)

Að draga úr hættu
á súrdoða

- Lágt
kalsíuminnihald

og/eða

- Lágt hlutfall
bakskauts-/
forskautsjóna

Innihaldsefni sem
eru orkugjafar í
formi glúkósa

Hátt magníuminni-
hald, kolvetni sem
eru auðveldlega
tiltæk, miðlungs
prótíninnihald og
lágt kalíuminnihald

Lágt innihald
auðgerjanlegra
(auðmeltanlegra)
kolvetna og hátt
jafnamagn

Mjólkurkýr

Mjólkurkýr
og ær

Jórturdýr

Jórturdýr

- Kalsíum
- Fosfór
- Magníum
- Kalsíum
- Fosfór
- Natríum
- Kalíum
- Klóríð
- Brennisteinn

- Innihaldsefni sem eru
orkugjafar í formi glúkósa
- Própan-1,2-díól (sé því bætt
við sem forefni glúkósa)
- Glýseról (sé því bætt við
sem forefni glúkósa)

- Sterkja
- Heildarsykurefni
- Magníum
- Natríum
- Kalíum

- Sterkja
- Heildarsykurefni

1 - 4 vikur fyrir burð

3 - 6 vikur eftir burð
(kýr) (8) 6 vikur fyrir
og 3 vikur eftir burð
(ær) (9)

3 - 10 vikur á þeim
tíma sem grasvöxtur
er mikill

Hámark 2 mánuðir
(10)

Upplýsingar í
notkunarleiðbeiningum:
,,Hættið gjöf eftir
burð.“

Í notkunarleiðbein-
ingum skulu vera
upplýsingar um
dagskammt, að því er
varðar trefjaefni og
orkugjafa sem eru
auðveldlega tiltækir.
Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða ef fóðrið
er ætlað sauðfé:
,,Einkum fyrir
mjólkandi ær.“

Í notkunarleiðbein-
ingum skulu koma
fram upplýsingar um
dagskammt, að því er
varðar trefjaefni og
auðgerjanlega
kolvetnisgjafa.
Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða ef fóðrið
er ætlað mjólkurkúm:
,,Einkum fyrir
nytháar kýr.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða ef fóðrið
er ætlað jórturdýrum
til að auka fallþunga
þeirra:
,,Einkum fyrir
alidýr.“ (11)

1 2 3 4 5 6
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Að koma vökva
og rafkleyfum
efnum í jafnvægi

Að draga úr
myndun
þvagsteina

Að draga úr
streituverkun

Að koma hinni
líffræðilegu melt-
ingu í jafnvægi

Að koma í veg
fyrir hægðatregðu

Að koma í veg
fyrir fitulifurheil-
kenni (einkenni)

Einkum rafkleyf efni
og kolvetni sem eru
auðveld til upptöku

Lágt innihald
fosfórs, magníums
og þvagsýringarefna

- Hátt
magníuminnihald

og/eða
- Auðmeltanleg
innihaldsefni

- Lágt jafnamagn og
auðmeltanleg
innihaldsefni

- Auðmeltanleg
innihaldsefni

Innihaldsefni sem
örva hægðahreyfingu

Lágt orkuinnihald og
hátt hlutfall niður-
brjótanlegrar orku úr
lípíðum með hátt
innihald fjöló-
mettaðra fitusýra

Kálfar
Mjólkurgrísir
Lömb
Kiðlingar
Folöld

Jórturdýr

Svín

Mjólkurgrísir

Svín

Gyltur

Varphænur

- Kolvetnisgjafi
(kolvetnisgjafar)
- Natríum
- Kalíum
- Klóríð

- Kalsíum
- Fosfór
- Natríum
- Magníum
- Kalíum
- Klóríð
- Brennisteinn
- Þvagsýringarefni

Magníum

- Auðmeltanleg innihaldsefni
og meðhöndlun þeirra ef við
- Innihald n-3-fitusýra (sé þeim
bætt við)

- Auðmeltanleg innihaldsefni
og meðhöndlun þeirra ef við á
- Jafnamagn
- Uppruni þurrkandi efna (sé
þeim bætt við)
- Slímefnagjafar (sé slímefnum
bætt við)

- Auðmeltanleg innihaldsefni
og meðhöndlun þeirra ef við á
- Uppruni þurrkandi efna (sé
þeim bætt við)
- Slímefnagjafar (sé slímefnum
bætt við)

Innihaldsefni sem örva
hægðahreyfingu

- Orkugildi (reiknað út
samkvæmt aðferðum EBE)
- Hlutfall niðurbrjótanlegrar
orku úr lípíðum
- Innihald fjölómettaðra fitusýra

1 - 7 dagar (1 - 3
dagar ef annað fóður
er ekki gefið með)

Allt að 6 vikur

1 - 7 dagar

2 - 4 vikur

10 - 14 dagar fyrir
og 10 - 14 dagar
eftir got

Allt að 12 vikur

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
- ,,Ef hætta er á
meltingartruflunum
(niðurgangi), við
meltingartruflunum og
þar til bata er náð.“
- ,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Einkum fyrir ung
alidýr.
Upplýsingar í notku-
narleiðbeiningum:
,,Dýrið verður ávallt
að hafa aðgang að
vatni.“

Veita skal
leiðbeiningar um
hvenær notkun þessa
fóðurs er viðeigandi.

Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ef hætta er á
meltingartruflu-num,
við meltingar-
truflunum og þar til
bata er náð.“

-
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Mótvægi við skort
á uppsogi

Mótvægi við
langvinnar
truflanir í
mjógörn

Að draga úr hættu
á meltingar-
truflunum í
víðgirni

Að draga úr
streituverkun

Mótvægi við tap
á rafkleyfum
efnum sem verður
þegar dýrið svitnar
mikið

Lágt innihald
fjölmettaðra fitusýra
og hátt hlutfall
fituleysanlegra
vítamína

Auðmeltanleg
kolvetni, prótín og
fita

Hátt trefjainnihald,
en auðmeltanleg
innihaldsefni

Auðmeltanleg
innihaldsefni og hátt
magníuminnihald

Einkum rafkleyf
efni og kolvetni sem
eru auðveld til
upptöku

Alifuglar,
nema gæsir
og dúfur

Hestar

Hestar

Hestar

Hestar

- Hlutfall fjölmettaðra fitusýra
með tilliti til heildarfitusýra
- A-vítamín samtals
- D-vítamín samtals
- E-vítamín samtals
- K-vítamín samtals

Auðmeltanlegir kolvetnis-,
prótín- og fitugjafar og
meðhöndlun þeirra ef við á

Auðmeltanleg innihaldsefni og
meðhöndlun þeirra ef við á

- Magníum
- Auðmeltanleg innihaldsefni
og meðhöndlun þeirra ef við á

- Natríum
- Kalíum
- Klóríð
- Glúkósi

Tvær fyrstu
vikurnar eftir klak

Allt að þrír
mánuðir

1 - 2 vikur

2 - 4 vikur

1 - 2 dagar

-
-

Veita skal leiðbein-
ingar um hvenær
notkun þessa fóðurs
er viðeigandi.
Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Veita skal leiðbein-
ingar um hvenær
notkun þessa fóðurs
er viðeigandi.
Upplýsingar á
umbúðum, íláti eða
merkimiða:
,,Ráðlagt er að leita
álits dýralæknis fyrir
notkun.“

Veita skal leiðbein-
ingar um hvenær
notkun þessa fóðurs
er viðeigandi.

Upplýsingar í
notkunarleiðbeiningum:
,,Dýrið verður ávallt
að hafa aðgang að
vatni

1) Framleiðanda er einnig heimilt að mæla með notkun í tengslum við tímabundna nýrnabilun, ef við á.

2) Ef mælt er með fóðrinu í tengslum við tímabundna nýrnabilun skal tímabil notkunar vera tvær til fjórar vikur.

3) Þegar um er að ræða fóður fyrir ketti má bæta setningunni ,,þvagrásarsjúkdómar katta“ eða ,,þvagrásarheilkenni katta - F.U.S.“ (feline urological syndrome)
við dálkinn Sérstök næringarmarkmið.

4) Þegar um er að ræða fóður í tengslum við tiltekið óþol má tilvísun til tiltekins óþols koma í stað orðanna ,,innihaldsefnum og næringu“.

5) Framleiðanda er heimilt að bæta tilvísuninni ,,skortur á framleiðslu brissafa“ við dálkinn Sérstök næringarmarkmið.

6) Heimilt er að nota hugtakið ,,ketóneitrun“ í staðinn fyrir ,,súrdoða“.

7) Framleiðanda er einnig heimilt að mæla með notkun í tengslum við bata eftir súrdoða.

8) Þegar um er að ræða fóður fyrir mjólkurkýr.

9) Þegar um er að ræða fóður fyrir ær.

10) Þegar um er að ræða fóður fyrir mjólkurkýr: ,,Hámark tveir mánuðir frá því að mjólkurskeið hefst.“

11) Tilgreinið flokk jórturdýra.
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