Lathund
Lathund för checklistor i projekt spårbarhet av kyckling och lamm – SILK
Projektet består av två faser:
1) Kontroll av restauranger och butiker. Inspektörerna ska använda checklistan ”Checklista
Restaurang och Butik”
2) Kontroll av tidigare led. Detta innebär kontroll av företag som levererar till restauranger och
butiker och hela kedjan bakom till slakterier eller företaget som importerade köttet.
Inspektörerna ska använda checklista ”Checklista tidigare led”.
Planen är att göra fas 1 och 2 på vårterminen och sedan en gång till på höstterminen.

A) Checklista Restaurang och Butik
Inspektör ska markera på checklistan om kontrollen är på en storhushåll eller en butik.
Namn på verksamheten, organisationsnummer, datum, kommun, handläggarens namn och
namn på personal som var närvarande vid kontrollen fylls i under den första delen.
Inspektör markerar vilken produkt ska kontrolleras. Väljer mellan kyckling, lamm eller Kalix
Löjrom. Om inspektör vill kontrollera två eller alla tre produkterna ska det användas en
checklista per produkt.

1. Kontroll av presentation och redlighet
Restaurang - kontrollera menyn.
Butik - kontrollera skyltarna och presentation av livsmedlet.
Svara på de fyra frågorna. Markera EA om frågorna ej är aktuella.
Avvikelse:
a) Information som finns på meny i en restaurang eller på skyltar i en butik stämmer inte
med information på märkning. Lagstöd – artikel 7.1a på förordning (EU) 1169/2011.
2. Märkning - Kontroll av ursprungsmärkning (ta en bild på märkningen)
Gå in där företaget förvarar köttet (kyl eller frys eller både och). Ta ett stickprov på den
produkten som du ska kontrollera. Räkna ut den ungefärliga mängden kött av samma parti
som finns i verksamheten.
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Notera i checklistan styckningsdetaljer och mängden kött i kilogram. I del 1 i bilaga 2 finns en
beskrivning av några styckningsdetaljer av kyckling och i del 2 av lamm. Denna information
ska du använda för att jämföra med när företaget visar dig dokumentation på köttet.
Kontrollera identifikations- och ursprungsmärkning på förpackningen av stickprovet. Ta en
bild på märkningen. Man behöver inte kontrollera all obligatorisk information på
förpackningen. Kontrollera bara ovalen och ursprungsmärkningen. Se exempel 1 och 2.
I exempel 1 står det vad som krävs för kött som är avsett för leverans till slutkonsumenter
(butik) eller storhushåll.
Notera att en restaurang inte behöver informera sina kunder ursprung av fjäderfä eller lamm
om restaurangen bara skriver ”kyckling” eller ” lamm” på menyn.
Om restaurangen skriver ”svensk kyckling” på menyn måste denna information verifieras. Då
behöver restaurangen bevisa att det är svensk kyckling.
En butik ska kunna informera om köttets ursprung på oförpackat kött om kund begär detta.
Restaurang - kontrollera om informationen på menyn stämmer med informationen på
märkningen.
Butik - kontrollera om informationen på skyltar eller annan presentation stämmer med
informationen på märkningen.
Avvikelser:
a) Ursprungsmärkning saknas eller är inte korrekt på förpackningen:
För butik och restaurang - Lagstöd – artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1169/2011.
För företaget som ansvarar för märkningen – Lagstöd – artikel 5.1 i Genomförordning
(EU) nr 1337/2013.
b) Butik kan inte informera om ursprungsland av kyckling eller lamm som säljs oförpackat
över disk. Enligt artikel 26.2b i förordning (EU) 1169/2011 är uppgift om ursprungsland
eller härkomstplats obligatorisk för kött av fjäderfä och får och enligt 9 § i föreskrift
2014:4 ska samma uppgift lämnas på kunds begäran för livsmedel som säljs över disk.
c) Produkten saknar identifieringsmärkning (ovalen)
För butik och restaurang - Lagstöd – artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1169/2011.
För företaget som ansvarar för märkningen – Lagstöd – artikel 5 förordning 853/2006

3. Spårbarhet till leverantör (ta en bild på dokumentet)
Du har kontrollerat livsmedlet och nu ska du kontrollera om företaget uppfyller kraven i
förordning 178/2002. Dvs. om företaget kan spåra köttet till leverantören.

Miljösamverkan Stockholms län

2 (6)

Be att få information om det företaget som levererade det kött som du kontrollerade. Finns
det följesedel, kvitto, faktura eller annan dokumentation som bevisar informationen?
Kontrollera om dokumentationen tillhör det kött som du kontrollerade. Det finns inte något
nummer eller annat som kopplar köttet till dokumentation, men du kan kontrollera om
mängden kött stämmer. I dokumentet ska det stå lika mycket eller större mängden kött än
vad du räknade ut. Kontrollera leveransdatum och jämför den med bäst före datum på
förpackningen.
Kontrollera om det finns namn och adressen till leverantören och till företaget som köpte
köttet. I detta fall är det restaurangen eller butiken som du kontrollerar.
Angående beskrivning av livsmedel räcker det med information på styckningsdetaljer om det
inte står något annat på menyn eller skyltarna. Till exempel ”Vårlamm från Gotland”. Då ska
det stå detta på dokumentet, dvs. ” Vårlamm från Gotland”.
Avvikelser:
a) Finns inte spårbarhet till leverantör – företaget har 24 timmar på sig att ta fram
dokumentation annars skriver man sanktion med förbud att sälja livsmedel, i arbetsrum
till detta projekt finns det exempel på sanktionen – Lagstöd – artikel 18 förordning (EU) nr
178/2002.
4. Frågor för kontroll av oförpackat kött (enbart butik)
Om du kontrollerar en butik som säljer oförpackat kött över disk ska man kontrollera om
butiken har ett system för registrering och identifiering av kött. Systemet ska kunna koppla
det inkommande köttet med det utgående köttet. Dessutom ska butiken kunna identifiera
köttet och lämna information om köttets ursprung enlig förordning (EU) nr 1337/2013.
Avvikelser:
a) Företaget saknar system för identifiering och registrering av kött. Lagstöd – artikel 3.1
förordning (EU) nr 1337/2013.
b) System finns men det säkerställer inte överensstämmelse mellan ankomster och
avgångar. Lagstöd – artikel 3.3 förordning (EU) nr 1337/2013.

B) Checklista Tidigare led
Denna checklista ska användas för kontroll av spårbarhet av kyckling och lamm på
styckningsanläggning, importör och hos grossister. Fas 2 i projektet.
Namn på verksamheten, organisationsnummer, datum, kommun, handläggarens namn och
namn på personal som var närvarande vid kontrollen fylls i under den första delen.
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Position i livsmedelskedjan – Du ska använda en siffra och signalen minus (-). Siffran
representerar antal steg i kedjan från den verksamheten som säljer till konsument.
Exempelvis en importör säljer till en grossist som säljer till en restaurang:
Då ska det vara: importör (-2), grossist (-1) och restaurang.
Notera att vid inspektion på en verksamhet i tidigare led ska inspektören ta fram checklistan
och följesedel eller dylik dokument från tidigare kontroll. Se exempel nedan:
Vid kontroll på restaurang tog inspektören en bild på följesedeln, fakturan eller dylikt
dokument som bevisar att restaurangen eller butiken köpte köttet från en grossist (-1). Vid
kontroll hos grossisten (-1) ska inspektören ta med kopian på följesedeln från restaurangen
och kontrollera varifrån grossisten (-1) köpte det köttet. Vid kontroll hos importör (-2) ska
inspektören ta med kopian på följesedeln från grossisten (-1) och kontrollera varifrån
importören (-2) köpte det köttet. Och så vidare till styckningsanläggningen eller importören
av det kött som vi först kontrollerade på restaurangen.
I fältet ”Tidigare kontroll” skriver inspektören namn på verksamheten och kommunen
följesedeln kommer ifrån.
Inspektören skriver kyckling, lamm eller Kalix löjrom. Det beror på vad som kontrollerades vid
tidigare kontroll.
1. Spårbarhet till företagare som tar emot livsmedlen (följesedel från tidigare kontroll)
På denna punkt kontrolleras kraven från förordning 931/2011 om spårbarhet för livsmedel av
animaliskt ursprung.
I artikel 3 i samma förordning står det att livsmedelsföretagare ska se till att några
informationer om försändelser görs tillgänglig för den livsmedelsföretagare som tar emot
livsmedlen och, på begäran, den behöriga myndigheten.
När man kontrollera ett företag i tidigare led har man redan fått en följesedel eller dylik
dokument från ett företag vid tidigare kontroll. I den följesedeln finns informationen om det
parti som skickades till kunden (företag som kontrollerades vid tidigare kontroll). Nu vid
kontroll av tidigare led ska vi kontrollera informationer om samma parti. Företaget i tidigare
led ska göra dessa informationer på punkt 2 i checklistan tillgänglig till myndigheten.
Avvikelser:
a) Företaget saknar spårbarhet om försändelsen som skickades till kunden och kan inte göra
information om försändelsen tillgänglig. Lagstöd – artikel 3.1 förordning (EU) nr
1337/2013.
b) Företaget har spårbarhet om försändelsen som skickades till kunden men en del
information saknades. Det beror på vilken information som saknades, Lagstöd – artikel
3.1a, b, c…h förordning (EU) nr 1337/2013.
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2. Spårbarhet till leverantör (ta en bild på dokumentet)
Det kontrolleras under punkt 2 om företaget uppfyller kraven i förordning 178/2002. Dvs. om
företaget kan spåra köttet ett steg tillbaka till leverantören.
Be att få information om det företaget som levererade köttet från samma parti som
kontrollerades vid tidigare kontroll. Finns det följesedel, kvitto, faktura eller dylik dokument
som bevisar informationen?
Kontrollera om dokumentationen tillhör det köttet som du kontrollerade. Det kan vara svårt
att koppla dokumentet till köttet. Det finns inte något nummer eller annat som kopplar
köttet till dokumentationen. Du kan kontrollera mängden kött som köptes och mängden
köttet som sålts och till vilka företag. Ett av dessa företag ska vara din tidigare kontroll.
Man kan också jämföra bäst före från köttet med leveransdatum i dokumentet.
Kontrollera på dokumentet om det finns namn och adress till leverantören.
Om företagaren bara kan informera om namn till leverantören be dem ringa till leverantören
och be att få komplettering av information om försändelsen. Enligt förordningen 931/2011
ska leverantören göra denna information tillgänglig för sina kunder. Företagare får 24 timmar
på sig för att återkomma med informationen.
Avvikelser:
a) Finns inte spårbarhet till leverantör – företaget har 24 timmar på sig att ta fram
dokumentation annars skriver man sanktion med förbud att sälja livsmedel. I arbetsrum
för detta projekt finns exempel på sanktionen– Lagstöd – artikel 18 förordning (EU) nr
178/2002.
3. Frågor för företag som förpackar och märker kött
På denna punkt ska det kontrolleras om företaget uppfyller kraven i förordning 1337/2013.
Enligt artikel 4 i samma förordning ska ett parti inte vara större än dagensproduktion och kött
i samma parti ska komma från djuren med identiska ursprungsmärkningsuppgifter.
Företaget ska ha ett system för identifiering och registrering av köttet. Systemet ska
säkerställa samband mellan köttet och djuren som köttet kommer ifrån samt se till att
ursprungsmärkningen överförs tillsammans med köttet vidare till andra steg i kedjan.
Systemet ska framför allt registrera ankomst till och avgång från livsmedelsföretagarens
anläggning och säkerställa överenskommelsen mellan ankomster och avgångar.
Dessutom ska företaget enligt artikel 5 se till att märkning av kött som är avsett för leverans
till slutkonsumenter eller storhushåll innehålla följande uppgifter:
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-

Land där uppfödningen ägt rum,
Land där slakten ägt rum och
den partikod som identifierar det kött

Avvikelser:
a) System för identifiering och registrering saknas. Lagstöd – artikel 4.1 förordning (EU) nr
1337/2013.
b) Samband mellan köttet och djur som köttet kommer ifrån finns inte. Lagstöd – artikel
4.2a förordning (EU) nr 1337/2013.
c) Ursprungsmärkning överförs inte vidare. Lagstöd – artikel 4.2b förordning (EU) nr
1337/2013.
d) Partikoden på förpackningen överensstämmer inte med parti som köttet kommer ifrån.
Lagstöd – artikel 4.2b förordning (EU) nr 1337/2013.
e) Det finns inte överenskommelsen mellan köttet som kommer in och köttet som går ut
från verksamheten. Lagstöd – artikel 4.3 förordning (EU) nr 1337/2013.
f) Det saknas ursprungsmärkning eller ursprungsmärkning är ofullständig. Lagstöd – artikel
5 förordning (EU) nr 1337/2013.
g) Det saknas identifieringsmärkning (ovalen). Lagstöd – artikel 5 förordning (EU) nr
853/2004
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