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                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/126/EB                     2007/EES/16/09 

frá 23. desember 2003 

um greiningaraðferð til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna opinbers eftirlits með 
fóðri (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/373/EBE frá 20. júlí 
1970 um að taka upp í Bandalaginu aðferðir við sýnatöku 
og greiningu vegna opinbers eftirlits með fóðri (1), einkum 
2. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 70/373/EBE skal við opinbert 
eftirlit með fóðri beita aðferðum Bandalagsins við 
sýnatöku og greiningu í því skyni að kanna hvort 
kröfum laga og stjórnsýslufyrirmæla, sem fjalla um 
eiginleika þess og samsetningu, sé fullnægt. 

2) Ákvæði um merkingar fóðurs og kröfur, sem banna 
notkun tiltekinna dýraprótína í fóðri fyrir tiltekna 
flokka dýra, fela í sér nauðsyn þess að kveða á um 
áreiðanlegar greiningaraðferðir til að staðfesta tilvist 
þeirra og, ef við á, hundraðshluta þeirra. 

3) Aðferðin, sem lýst er í tilskipun framkvæmdastjórnar-
innar 98/88/EB frá 13. nóvember 1998 um að taka 
upp viðmiðunarreglur vegna opinbers eftirlits með 
fóðri (2) varðandi greiningu með smásjárrannsókn og 
mat á innihaldsefnum úr dýraríkinu, er eins og sakir 
standa eina aðferðin sem er fullgilt til eftirlits með 
tilvist dýraprótína, þ.m.t. þau prótín sem meðhöndluð 
eru við 133 °C og 3 bör í 20 mínútur, í fóðri. 

4) Í samanburðarrannsókn rannsóknarstofa, sem var gerð 
nýlega þar sem unnin dýraprótín voru ákvörðuð í 
fóðri, leiddi í ljós að breytileiki við beitingu smásjár-
rannsóknanna, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
98/88/EB, leiddi til verulegs munar á næmi, sérhæfni 
og nákvæmni aðferðarinnar. Í því skyni að samræma 
og bæta ákvörðun á unnum dýraprótínum skulu 
ákvæðin er varða smásjáraðferðina tilgreind nánar og 
þau lögboðin. Nauðsynlegt er að tryggja að þeir sem 
beita aðferðinni hafi fullnægjandi þjálfun þar sem 
árangurinn fer eftir færni greinandans. 

5) Því ber að skipta út tilskipun 98/88/EB. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 339, 24.12.2003, bls. 78. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 13. 

(1) Stjtíð. EB L 170, 3.8.1970, bls. 2 Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 

(2) Stjtíð. EB L 318,  27.11.1998, bls. 45. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 

 

Aðildarríkin skulu kveða á um að ef opinber greining á 
fóðri fer fram í því skyni að hafa opinbert eftirlit með tilvist, 
sanngreiningu og/eða mati á magni innihaldsefna úr dýra-
ríkinu í fóðri innan rammans um samræmdu skoðunar-
áætlunina á sviði fóðurs í samræmi við tilskipun ráðsins 
95/53/EB (3) skuli hún fara fram í samræmi við ákvæði við-
aukans við þessa tilskipun. 

 

2. gr. 

 

Aðildarríkin skulu tryggja að rannsóknarstofur, sem fram-
kvæma opinbert eftirlit með tilvist innihaldsefna úr dýra-
ríkinu í fóðri, taki reglulega þátt í hæfnisprófun á grein-
ingaraðferðunum og að starfsfólk á rannsóknarstofum, sem 
framkvæmir greiningarnar, hljóti fullnægjandi þjálfun. 

 

3. gr. 

 

Tilskipun 98/88/EBE falli úr gildi. 

 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun. 

4. gr. 

 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. júlí 2004. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunar-
töflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði 
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

________________  

(3)  Stjtíð. EB L 265, 8.11.1995, bls. 17. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/46/EB (Stjtíð. EB L 234, 
1.9.2001, bls. 55). 
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5. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

6. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 23. desember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

Skilyrði fyrir staðfestingu á tilvist innihaldsefna úr dýraríkinu í fóðri með smásjárrannsókn, sanngreiningu 
eða mati 

 
1. Markmið og notkunarsvið 
 

Styðjast skal við þessi skilyrði þegar greining á innihaldsefnum úr dýraríkinu (skilgreind sem afurðir sem fást 
við vinnslu á spendýrum, alifuglum og fiski, heilum eða hlutum þeirra) í fóðri fer fram með smásjárrannsókn 
innan rammans um samræmdu skoðunaráætlunina á sviði fóðurs í samræmi við tilskipun ráðsins 95/53/EB. 
Að því tilskildu að aðferðirnar í þessum viðauka séu notaðar í öllum opinberum prófunum er einnig heimilt 
að framkvæma aftur prófanir þar sem notaðar eru aðrar aðferðir í því skyni að auka nákvæmni við 
staðfestingu á tilvist ákveðinna tegunda innihaldsefna úr dýraríkinu eða tilgreina frekar uppruna innihaldsefna 
úr dýraríkinu. Enn fremur er heimilt að nota annars konar aðferðalýsingu þegar ákveðin innihaldsefni úr 
dýraríkinu eru rannsökuð, svo sem blóðvökvi eða bein í tólg (sjá einnig 9. lið), að því tilskildu að þessar 
greiningar séu framkvæmdar til viðbótar við þær greiningar sem fyrirhugaðar eru í samræmdu 
skoðunaráætluninni.  

 
2. Næmi 
 

Hægt er að greina mjög lítið magn (< 0,1%) innihaldsefna úr dýraríkinu í fóðri, en það er háð eðli við-
komandi innihaldsefna. 

 
3. Meginregla 
 

Við greininguna er notað dæmigert sýni sem er tekið í samræmi við þau ákvæði, sem mælt er fyrir um í 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 76/371/EBE frá 1. mars 1976 um aðferðir Bandalagsins við sýnatöku 
vegna opinbers eftirlits með fóðri (1), og hefur hlotið viðeigandi undirbúning. Eftirfarandi aðferðarlýsing 
hentar til að meðhöndla fóður með litlu rakainnihaldi. Fóður, sem er með meira en 14% rakainnihaldi, skal 
þurrkað (þétt) áður en það er meðhöndlað. Sérstakt fóður eða fóðurefni (t.d. fita, olíur) þurfa sérstaka 
meðhöndlun (sjá 9. lið). Innihaldsefni úr dýraríkinu eru greind á grundvelli dæmigerðra eiginleika sem greina 
má í smásjá (þ.e. vöðvaþræðir og aðrar agnir í kjöti, brjósk, bein landdýra, horn, hár, burstir, blóð, fiður, 
eggjaskurn, fiskibein og hreistur). Greininguna skal framkvæma bæði á sáldunarhlutanum (sieve fraction) 
(6.1) og hreinsaða botnfallinu (6.2) úr sýninu. 

 
4. Prófefni 
 
4.1. Ílagnarefni 
 
4.1.1. Klóralhýdrat (vatnslausn, 60%, þyngd miðað við rúmmál) 
 
4.1.2. Lútur (NaOH 2,5%, þyngd miðað við rúmmál, eða KOH 2,5%, þyngd miðað við rúmmál) ) fyrir 

sáldunarhlutann 
 
4.1.3. Paraffínolía eða glýseról (seigja 68–81) fyrir smásjárskoðun botnfalls 
 
4.2. Skolefni 
 
4.2.1. Alkóhól, 96% 
 
4.2.2. Aseton 
 
4.3. Hreinsunarefni 
 
4.3.1. Tetraklóretýlen (eðlismassi 1,62) 
 
4.4. Litunarefni 
 
4.4.1. Joð-joðkalíum (2 g af kalíumjoðíði eru leyst upp í 100 ml af vatni og 1 g af joði bætt við og hrist á meðan) 
 
4.4.2. Alisarínrauður (2,5 ml af 1M saltsýru eru leystir upp í 100 ml af vatni og 200 mg af alisarínrauðum er bætt út 

í lausnina) 
 
4.4.3. Systínprófefni (2 g blýasetat, 10 g NaOH/100 ml H2O) 
 
4.4.4. Joð-joðkalíum (leyst up í 70% etanóli) 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 102, 15.4.1976, bls. 1. 
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4.5. Bleikingarefni 
 
4.5.1. Natríumhýpóklórítlausn sem fæst í verslunum (9,6% virkur klór) 
 
 
5. Búnaður og fylgihlutir 
 
5.1. Fínvog (nákvæmni 0,01 g nema fyrir hreinsaða botnfallið: 0,001 g) 
 
5.2. Búnaður til að mala með (kvörn eða mortél, sérstaklega fyrir fóður sem inniheldur > 15% af fitu við 

greiningu) 
 
5.3. Sigti með ferningslaga möskvum og möskvastærð sem er að hámarki 0,50 mm 
 
5.4. Skiltrekt eða bikarglas til botnfellingar með keilulaga botni 
 
5.5. Víðsjá (að lágmarki fertugföld stækkun) 
 
5.6. Smásjá (að lágmarki 400-föld stækkun) með lýsingu/skautaðri lýsingu 
 
5.7. Stöðluð glervara fyrir rannsóknarstofur 
 

Allur búnaður skal hreinsaður vandlega. Nauðsynlegt er að þvo skiltrektir og glervöruna í uppþvottavél. 
Nauðsynlegt er að hreinsa sigti með stífum bursta. 

 
 
6. Aðferð 
 

Heimilt er að sigta kögglað fóður áður ef báðir hlutarnir eru greindir sem sérstakt sýni. 
 

Meðhöndla skal að minnsta kosti 50 g af sýninu (mala skal varlega með viðeigandi búnaði (5.2) ef 
nauðsynlegt er til að fá viðeigandi byggingu). Taka skal tvo dæmigerða hluta úr mulda efninu, einn fyrir 
sáldunarhlutann (a.m.k. 5 g) (6.1) og einn fyrir hreinsaða botnfallið (a.m.k. 5 g) (6.2). Enn fremur má beita 
litun með litunarefnum (6.3) fyrir sanngreininguna. 

 
Til að tilgreina eðli dýraprótínanna og uppruna agnanna er hægt að nota Aries eða annað stoðkerfi fyrir 
ákvarðanir og hægt er að skrá viðmiðunarsýni. 

 
 
6.1. Greining innihaldsefna úr dýraríkinu í sáldunarhlutanum 
 

Að minnsta kosti 5 g af sýninu er skipt í tvo hluta með sigtun (5.3). 
 

Sáldunarhlutinn (-hlutarnir) með stóru ögnunum (eða dæmigerður hluti hans) er borinn sem þunnt lag á 
heppilegt undirlag og skimaður skipulega í víðsjánni (5.5) við mismunandi stækkun í leit að innihaldsefnum 
úr dýraríkinu. 

 
Sýnisgler með sýni af sáldunarhlutanum (-hlutunum) með fíngerðu ögnunum eru skimuð skipulega í smásjá 
(5.6) við mismunandi stækkun í leit að innihaldsefnum úr dýraríkinu. 

 
 
6.2. Greining innihaldsefna úr dýraríkinu í hreinsaða botnfallinu 
 

Að minnsta kosti 5 g (nákvæmni 0,01 g) af sýninu eru flutt í skiltrekt eða bikarglas með keilulaga botni til 
botnfellingar og meðhöndluð með minnst 50 ml af tetraklóretýleni (4.3.1). Blandan skal hrist eða hrærð 
margoft. 

 
— Ef lokuð skiltrekt er notuð skal botnfallið látið standa nægilega lengi (í a.m.k. þrjár mínútur) áður en 

botnfallið er skilið frá. Hrist er aftur og látið botnfalla á ný í þrjár mínútur. Botnfallið er skilið frá á ný. 
 

— Ef opið bikarglas er notað skal botnfallið látið standa í a.m.k. fimm mínútur áður en það er skilið frá. 
 

Heildarbotnfallið skal þurrkað og síðan vegið (nákvæmni 0,001 g). Vigtun er því aðeins nauðsynleg að farið 
hafi verið fram á mat á innihaldinu. Ef botnfallið samanstendur af mörgum stórum ögnum er hægt að sigta 
það með sigti (5.3) og skipta því þannig í tvo hluta. Þurrkaða botnfallið skal rannsakað í víðsjánni (5.5) og 
smásjánni (5.6) og leitað eftir innihaldsefnum úr beini. 
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6.3. Notkun ílagnarefna og litunarefna 

Notkun sérstakra ílagnarefna og litunarefna getur auðveldað smásjárgreiningu á innihaldsefnum úr 
dýraríkinu. 

Klóralhýdrat (4.1.1): Frumuhlutar sjást skýrar við varfærnislega hitun vegna þess að 
sterkjukornin breytast í hlaup og óæskilegt frumuinnihald hverfur. 

Lútur (4.1.2): Natríumhýdroxíð eða kalíumhýdroxíð hreinsa efnið í fóðrinu og 
auðvelda þannig greiningu á vöðvaþráðum, hárum og öðrum 
hlutum úr hyrni (keratíni). 

Paraffínolía og glýseról (4.1.3): Innihaldsefni úr beini eru auðgreind í þessu ílagnarefni vegna þess 
að flest holrými haldast loftfyllt og koma fram sem svartar holur 
sem eru um 5–15 µm að stærð. 

Joð-joðkalíum (4.4.1): Notað til þess að greina sterkju (blár-fjólublár litur) og prótín 
(gulur-rauðgulur litur). Þynna má lausnir ef þess er þörf.  

Lausn með alasarínrauðum (4.4.2): Rauð/bleik litun beina úr landdýrum, fiskibeina eða hreisturs. 
Áður en botnfallið er þurrkað (sjá lið 6.2) skal flytja allt botnfallið 
í tilraunaglas úr gleri og skola það tvisvar með u.þ.b. 5 ml af 
alkóhóli (4.2.1) (í bæði skiptin skal nota iðublandara, lausnin skal 
látin standa í um eina mínútu og síðan hellt af). Áður en þetta 
litunarefni er notað skal bleikja botnfallið með því að bæta við 
a.m.k. 1 ml af natríumhýpóklórítlausn (4.5.1). Efnahvarfið skal 
látið halda áfram í 10 mínútur. Tilraunaglasið skal fyllt með vatni 
og botnfallið látið setjast til í tvær til þrjár mínútur og vatninu og 
svifögnunum skal hellt af. Botnfallið skal skolað tvisvar í viðbót 
með um 10 ml af vatni (iðublandari skal notaður, látið setjast og 
hellið vatninu af í hvert skipti). Tveimur til tíu eða fleiri dropum 
(eftir því hversu mikil leifin er) af lausninni með alasarínrauðum 
skal bætt við. Blandan skal hrist og efnahvarfið látið ganga í 
nokkrar sekúndur. Litaða botnfallið skal skolað tvisvar með u.þ.b. 
5 ml af alkóhóli (4.2.1) og síðan skolað einu sinni með asetoni 
(4.2.2) (í bæði skiptin skal nota iðublandara, lausnin skal látin 
setjast til í um eina mínútu og henni síðan hellt af). Botnfallið er 
þá tilbúið til þurrkunar. 

Systínprófefni (4.4.3): Innihaldsefni, sem í er systín (hár, fiður o.s.frv.), verða svarbrún 
við varfærnislega hitun. 

 

6.4. Rannsókn á fóðri sem inniheldur hugsanlega fiskimjöl 

Að minnsta kosti eitt sýnisgler af fína sáldunarhlutanum og af fína hluta botnfallsins skal rannsakað undir 
smásjánni (sjá liði 6.1 og 6.2). 

Ef tilgreint er á merkimiðanum að á meðal innihaldsefna sé fiskimjöl eða ef grunur leikur á að fiskimjöl sé til 
staðar eða það finnst í upphaflegu rannsókninni skal rannsaka a.m.k. tvö sýnisgler til viðbótar af fína 
sáldunarhlutanum úr upphaflega sýninu og hluti heildarbotnfallsins skal rannsakaður. 

 

7. Útreikningar og mat 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að aðferðirnar, sem lýst er í þessum lið, séu notaðar þegar opinber greining er 
gerð í því skyni að meta magn (og ekki einungis tilvist) innihaldsefna úr dýraríkinu. 

Útreikningar verða því aðeins gerðir að beinhlutar finnist í innihaldsefnum úr dýraríkinu. 

Í smásjársýni má greina beinhluta úr tegundum landdýra með heitu blóði (þ.e. spendýra og fugla) frá 
beinhlutum mismunandi fisktegunda á grundvelli einkennandi holrúma. Hlutfall innihaldsefna úr dýraríkinu í 
efni sýnisins er metið með því að taka tillit til: 

— áætlaðs hlutfalls (% miðað við þyngd) beinhluta í hreina botnfallinu og 

— hlutfalls (% miðað við þyngd) beinhluta í innihaldsefnunum úr dýraríkinu. 

Matið verður að byggjast á að minnsta kosti þremur sýnisglerjum (ef því verður við komið) og á að minnsta 
kosti fimm svæðum (fields) á hverju sýnisgleri. Í fóðurblöndum inniheldur hreinsaða botnfallið að öllu jöfnu 
ekki aðeins beinhluta úr landdýrum og fiskum heldur einnig aðrar eðlisþungar agnir, svo sem steinefni, 
sandkorn, trénaða plöntuhluta og þess háttar. 
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7.1. Áætlaður hundraðshluti beinhluta 
 

beinhlutar landdýra í % = (S × c)/W 
 
fiskibeinhlutar og hreisturbrot í % = (S × d)/W 
 

(S = þyngd botnfalls (mg), c = leiðréttingarstuðull (%) fyrir áætlaðan hluta beina úr landdýrum í botnfallinu, 
d = leiðréttingarstuðull (%) fyrir áætlaðan hluta fiskibeina og hreisturbrota í botnfallinu, W = þyngd efnis í 
sýninu fyrir botnfellingu (mg)). 

 
 
7.2. Áætlað hlutfall innihaldsefna úr dýraríkinu 
 

Hlutfall beins í afurðum úr dýraríkinu er ákaflega mismunandi. (Hundraðshluti beins þegar um mjöl úr 
beinum er að ræða ætti að vera 50 til 60% og ætti að vera 20 til 30% þegar um kjötmjöl er að ræða. Í 
fiskimjöli er hlutfall beina og hreisturs breytilegt eftir flokkum og uppruna mjölsins, en er að jafnaði 10 til 
20%.) 

 
Ef tegund þess dýramjöls, sem er í sýninu, er þekkt er mögulegt að meta innihald þess þannig: 

 
Áætlað hlutfall innihaldsefna úr afurðum úr landdýrum (%) = (S × c)/(W × f) × 100 

 
Áætlað hlutfall innihaldsefna úr fiskafurðum (%) = (S × c)/(W × f) × 100 

 
(S = þyngd botnfalls (mg), c = leiðréttingarstuðull (%) fyrir áætlaðan hluta innihaldsefna úr beinum landdýra 
í botnfallinu, d = leiðréttingarstuðull fyrir áætlaðan hluta fiskibeina og hreisturbrota í botnfallinu, 
f = leiðréttingarstuðull fyrir hlutfall beins í innihaldsefnum úr dýraríkinu í því sýni sem er til rannsóknar, 
W = þyngd efnis í sýninu fyrir botnfellingu (mg)). 

 
8. Framsetning niðurstaðna úr rannsókninni 
 

Skýrslan skal a.m.k. innihalda upplýsingar um tilvist innihaldsefna úr landdýrum og fiskimjöli. Eftir því sem 
við á skal greina frá niðurstöðunni á eftirfarandi hátt: 

 
8.1. Tilvist innihaldsefna úr landdýrum: 
 

— Við athugun í smásjá var ekki að finna nein innihaldsefni úr dýraríkinu í framlagða sýninu, 
 

eða: 
 

— Við athugun í smásjá fundust innihaldsefni úr dýraríkinu í framlagða sýninu. 
 
8.2. Tilvist fiskimjöls: 
 

— Við athugun í smásjá var ekki að finna nein innihaldsefni úr fiski í framlagða sýninu, 
 

eða: 
 

— Við athugun í smásjá fundust innihaldsefni úr fiski í framlagða sýninu. 
 

Ef innihaldsefni úr fiskum eða landdýrum finnast er hægt, sé þess krafist, að láta enn fremur koma fram í 
niðurstöðum rannsóknarskýrslunnar mat á magni innihaldsefna sem greinast (x%, < 0,1%, 0,1–0,5%, 0,5–5% 
eða > 5%) og greina nánar frá á tegund landdýrsins ef mögulegt er og þeim hlutum úr dýraríkinu sem greinast 
(vöðvaþræðir, brjósk, bein landdýra, horn, hár, burstir, blóð, fiður, eggjaskurn, fiskibein eða hreistur). 

 
Í tilvikum, þar sem magn innihaldsefna úr dýraríkinu er metið, skal tilgreina leiðréttingarstuðullinn f sem 
notaður er. 

 
Í tilvikum, þar sem innihaldsefni úr beinum landdýra greinast, skal í skýrslunni bæta við eftirfarandi: 

 
„Ekki er hægt að útiloka þann möguleika að framangreind innihaldsefni séu úr spendýrum.“ 

 
Ekki er nauðsynlegt að bæta þessu við ef beinhlutar landdýranna hafa verið greindir sem beinhlutar úr 
alifuglum eða spendýrum. 
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9. Valkvæð aðferðarlýsing greiningar á fitu eða olíu 
 

Nota má eftirfarandi aðferðarlýsingu greiningar á fitu eða olíu: 
 

— Ef fitan er í föstu formi er hún hituð, t.d. í örbylgjuofni, þar til hún er orðin að vökva. 
 

— Með rennipípu eru 40 ml af fitu teknir neðst úr sýninu og fluttir í tilraunaglas fyrir skilvindu. 
 

— Sýnið skal skilið í 10 mínútur við 4000 snúninga á mínútu. 
 

— Ef fitan er í föstu formi eftir að hún hefur verið skilin í skilvindunni er hún hituð einu sinni enn í ofninum 
þar til hún er orðin að vökva. Skiljunin er endurtekin í fimm mínútur við 4000 snúninga á mínútu. 

 
— Með lítilli skeið eða spaða er helmingurinn af umhelltu óhreinindunum fluttur í litla ræktunarskál eða á 

sýnisgler til greiningar með smásjá á hugsanlegum innihaldsefnum úr dýraríkinu (kjötþræðir, fiður, 
beinhlutar). Mælt er með paraffínolíu eða glýseróli sem ílagnarefni við smásjárrannsóknir. 

 
— Óhreinindin, sem eftir eru, eru notuð við botnfellingu eins og lýst er í lið 6.2. 

 

 
 
 
 


