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beslutade den 9 februari 2004. 

 Med stöd av 19 och 25 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver 
Livsmedelsverket i fråga om verkets föreskrifter (SLVFS 1994:46) om 
modersmjölksersättning och tillskottsnäring 
 dels att 6 a och 11 §§ skall ha följande lydelse, 
 dels att två nya bilagor, bilagorna 9 och 10, med följande lydelse skall 
införas i föreskrifterna. 

6 a §  Modersmjölksersättning och tillskottsnäring får inte innehålla rester av 
de enskilda bekämpningsmedel som anges i bilaga 9 i högre halter än som 
framgår där.  
 Modersmjölksersättning och tillskottsnäring får inte innehålla rester av de 
enskilda bekämpningsmedel som anges i bilaga 10 i halter som överstiger 
0,003 mg/kg i den färdiga produkten. 
 I fråga om rester av andra enskilda bekämpningsmedel än de som anges i 
bilagorna 9 och 10 får modersmjölksersättning och tillskottsnäring inte 
innehålla halter som överstiger 0,01 mg/kg. 
 Gränsvärdena avser produkter som är färdiga att konsumeras eller som 
rekonstitueras enligt tillverkarens anvisningar. 
 
 
 
 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 19 § 2000:695 och av 25 § 2000:692. Jfr 
även kommissionens direktiv 2003/14/EG av den 10 februari 2003 om ändring av direktiv 
91/321/EEG om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (EUT L 41, 14.2.2003, s. 37, Celex 
303L0014). 
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11 §  Märkning av modersmjölksersättning skall omfatta följande informa-
tion. 

1. Uppgift om att produkten är lämplig som särskild näring för spädbarn 
från födseln, när de inte ammas.  

2. För modersmjölksersättning som inte är järnberikad: uppgift om att det 
totala järnbehovet måste tillgodoses från kompletterande näringskällor 
i de fall produkten ges till spädbarn över fyra månader.  

3. Uttryck som "Viktigt meddelande" eller liknande, följt av uppgift om 
bröstmjölkens överlägsenhet, rekommendation om att produkten bör 
användas först efter tillrådan från opartiska personer som har 
medicinsk, näringsfysiologisk eller farmaceutisk kompetens, eller 
andra specialister med ansvar för barn- och mödravård. Detta gäller 
även för presentation.  

 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 mars 2005. 
 
 
 
STUART A. SLORACH 
 
 
 
  Håkan Stenson 
  (Regelavdelningen) 
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Bilaga 9 
(till SLVFS 1994:46) 

Gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester enligt 6 a § 
första stycket 
Substans Gränsvärde (mg/kg) 
 
Kadusafos 

 
0,006 

  
Demeton-S-metyl 
demeton-S-metylsulfon        
oxidemetonmetyl               
(var för sig eller i kombination uttryckt som       
demeton-S-metyl) 

0,006 

  
Etoprofos 0,008 
  
Fipronil  
(summan av fipronil och fipronil-desulfinyl, 
uttryckt som fipronil) 

0,004 

  
Propineb 
Propylentiourea 
(summan av propineb och propylentiourea) 

0,006 
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Bilaga 10 
(till SLVFS 1994:46) 

Bekämpningsmedel som avses i 6 a § andra stycket 
Substans 
 
Aldrin och dieldrin (uttryckt som dieldrin) 
 
Disulfoton (summan av disulfoton, disulfoton sulfoxid och disulfoton sulfon, 
uttryckt som disulfoton) 
 
Endrin 
 
Fensulfotion  (summan av fensulfotion, dess syreanalog och motsvarande 
sulfoner, uttryckt som fensulfotion) 
 
Fentin (uttryckt som trifenyltenn-katjon) 
 
Haloxifop (summan av haloxifop, dess salter och estrar inklusive konjugat, 
uttryckt som haloxifop) 
 
Heptaklor och trans-heptaklorepoxid (uttryckt som heptaklor) 
 
Hexaklorbensen 
 
Nitrofen  
 
Ometoat 
 
Terbufos (summan av terbufos, dess sulfoxid och sulfon, uttryckt som 
terbufos) 
 


