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LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN OM ANIMALISKA 

LIVSMEDEL SOM FÖRTS IN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER TILL FINLAND  

Med stöd av 49 § i livsmedelslagen av den 9 april 2021 (297/2021) föreskriver Livsmedelsverket 

skyldighet att göra anmälan om vissa animaliska livsmedel som förts in från Europeiska unionens 

medlemsstater till Finland. 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på införsel av vissa livsmedel av animaliskt ursprung från 

Europeiska unionens inre marknad.  

2 §  

Definitioner 

Med livsmedel av animaliskt ursprung avses livsmedel av animaliskt ursprung i 

enlighet med definitionen i 5 § i livsmedelslagen.  

 

Med kött avses livsmedel av animaliskt ursprung i enlighet med definitionen i punkt 

1.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om 

fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan 

förordningen om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.   

Med särskilda garantier avses särskilda hygienregler för vissa livsmedel av 

animaliskt ursprung i enlighet med definitionen i artikel 8 i förordningen om 

hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.  

 

Med köttberedningar avses livsmedel av animaliskt ursprung i enlighet med 

definitionen i punkt 1.15 i bilaga I till förordningen om hygienregler för livsmedel 

av animaliskt ursprung.  
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Med icke-värmebehandlad mjölk avses mjölk som inte har värmebehandlats så som 

beskrivet i punkt II i bilaga III, avsnitt IX, kapitel II i förordningen om hygienregler 

för livsmedel av animaliskt ursprung.  

 

Med mottagningsplats avses den livsmedelslokal där animaliska livsmedel som 

förts in från den inre marknaden första gången tas emot. 

 

3 §  

Animaliska livsmedel som omfattas av anmälningsskyldigheten  

Anmälningsskyldigheten gäller följande livsmedel: 

- Produkter som räknas upp i artikel 8 i förordningen om hygienregler för 

livsmedel av animaliskt ursprung: rått kött från nötkreatur och svin, även 

malet kött, kött från tamhöns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss, även malet 

kött, samt råa hönsägg  

- annat rått kött från djur 

- köttberedningar från alla djurarter  

- icke-värmebehandlad mjölk  

- ost som framställts av icke-värmebehandlad mjölk.  

 

4 §  

Anmälningar 

 Uppgifter som ska anmälas är  

- koden för livsmedelskategorin i enlighet med bilaga 1 

- uppgifter om ursprungsanläggningen (landskod och godkännandenummer för 

anläggningen) 

- uppgifter om den avsändande anläggningen (landskod, anläggningens 

godkännandenummer) eller någon annan livsmedelslokal (landskod och t.ex. 

namnet på partiaffären/lagret) 

- mängd (kg/l) 

- mottagningsplats 

                               



 

                              3/4 

För inlämnandet av anmälan ansvarar importören. Anmälan ska göras fyra gånger 

per år i efterhand för föregående tre månader, senast den 15 januari, april, juli 

respektive oktober. Anmälan kan även göras månatligen senast den 15 varje 

månad angående uppgifterna för den föregående månaden. Ifall aktören så 

önskar kan anmälan även göras rörande enskilda mottagna sändningar.  Anmälan 

ska också göras för de månader under vilka några livsmedel inte har förts in från 

den inre marknaden.  

Anmälan om livsmedel som anges i 3 § görs i Livsmedelsverkets elektroniska 

system för detta ändamål. Aktören kan logga in i systemet via en länk som finns 

på Livsmedelsverkets webbplats. Alternativt kan aktören anmäla uppgifterna med 

en blankett som finns på Livsmedelsverkets webbplats eller på något annat sätt 

som Livsmedelsverket har godtagit. Aktören ska skicka anmälan till den 

kommunala tillsynsmyndigheten och Livsmedelsverket. 

5 §  

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2021 och gäller tills vidare.  

                        Helsingfors den 27 oktober 2021 

Avdelningsdirektör   Marjatta Rahkio  

Överinspektör   Britta Wiander  

 

Bilaga 1 Koder för de livsmedelskategorier som ska anmälas 

Denna föreskrift finns på  

• https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002/ (FINLEX ® – Myndigheternas 

föreskriftssamlingar: Livsmedelsverket) 

• Livsmedelsverkets registratorskontor (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET, tfn 029 530 

0400, e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 

 

https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002/
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
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Koder för de livsmedelskategorier som ska anmälas  

HUVUDKATEGORIERNA 1 och 2 

1a nötkött och malet nötkött, färskt 

1b nötkött och malet nötkött, fryst 

1c nötkött MSM, färskt 

1d nötkött MSM, fryst 

1e nötkött, köttberedning 

2a svinkött och malet svinkött, färskt 

2b svinkött och malet svinkött, fryst 

2c svinkött MSM, färskt 

2d svinkött MSM, fryst 

2e svinkött, köttberedning 

 
 

 

HUVUDKATEGORI 3 
Fjäderfä (inhägnat): specificera genom att även ange 
underkategori 

UNDERKATEGORIER 

3a fjäderfäkött och malet fjäderfäkött, färskt 
1 höna 

2 kalkon 

3 pärlhöna  

4 anka 

5 gås               6 annat 

3b fjäderfäkött och malet fjäderfäkött, fryst 

3c fjäderfäkött MSM, färskt 

3d fjäderfäkött MSM, fryst 

3e fjäderfäkött, köttberedning 

 

HUVUDKATEGORI 4 
Kött från andra djur: specificera genom att även ange 
underkategori 

UNDERKATEGORIER 

4a kött och malet kött från annat djur, färskt (inkl. MSM*) 1 lamm 

4b kött och malet kött från annat djur, fryst (inkl. MSM*) 2 vildsvin, inhägnade 
3 vildsvin, viltlevande 
4 andra klövdjur, inhägnade 
   (t.ex. get, bison)  
5 andra klövdjur, viltlevande  
   (t.ex. älg, hjort, ren, rådjur) 
6 fåglar, viltlevande  
7 häst  
8 insekter 
9 reptiler 
10 björnar och andra rovdjur 
11 annat 

4e kött från annat djur, köttberedning 

 

*MSM = Mechanically Separated Meat 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

HUVUDKATEGORIERNA 6, 10a och 13 

6 hönsägg 

10a ost av icke-värmebehandlad mjölk (alla djur) 

13 icke-värmebehandlad mjölk (alla djur)  

 


