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Sammanfattning
SILK, ett samarbete inom Miljösamverkan i Stockholms län, beställde 2017 ett projekt med fokus på
kontroll av spårbarhet. Projektet var begränsat till spårning av Kalix löjrom, färskkött av kyckling och
lamm. Spårningen gick genom hela livsmedelskedjan från restauranger eller butiker till importörer eller
styckningsanläggningar.
För att utföra projektet skapades två checklistor; en för kontroll av storhushåll och butiker och en annan
för kontroll av grossister och styckningsanläggningar. För att vägleda inspektörerna att göra kontrollerna
skapades en lathund med detaljerad information om hur kontrollen skulle utföras. Kontrollerna gjordes
under våren och hösten 2017 och totalt kontrollerades 121 restauranger, 71 butiker och 59 anläggningar i
tidigare led (grossister, importörer och styckningsanläggningar).
Totalt kontrollerades 192 produkter varav 102 st. var kyckling, 59 st. lamm och 31 st. Kalix löjrom. 40 %
av dessa produkter kunde spåras till det sista ledet.
Resultaten visade att kycklingarna som serverades på restaurangerna ursprungligen var från Thailand
(21%) och kycklingar som säljs i butik var ursprungligen från Sverige (74%). Restauranger serverades
vanligtvis lamm från New Zealand (56%) och butikerna säljer mestadels svenskt lamm (70%). 12 företag
saknade system för spårbarhet. Dessa företag ålades att skapa ett spårbarhetssystem. Andra företag som
kunde spåra livsmedel behövde förbättra sitt system för spårbarhet efter att projektet utförts.
Kontroll av spårbarhet kräver mycket tid och kompetenta inspektörer vid kontrollen. Detta projekt har
bidragit till att öka kunskapen om spårbarhet bland inspektörer i Stockholms län. Inspektörerna har utövat
förordning 1337/2013 om ursprung för kött av svin, får, get och fjäderfä. Material som används i
projektet kan användas för att planera behovet av framtida kontroller inom redlighetsområdet, både inom
respektive myndighets ordinarie planering samt eventuella större samarbets- och kontrollprojekt.
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1 Inledning
Samverkan inom Livsmedelskontrollen (SILK) som är en del av Miljösamverkan i Stockholms län och
Nyköpings kommun beställde 2017 ett projekt kring kontroll av spårbarhet. Anledningen var att förbättra
kunskapen vid inspektioner och kontroll inom spårbarhetsområdet. Projektgruppen bestod av inspektörer
från följande kommuner: Solna, Nyköping, Stockholm, Sigtuna och Nacka. Gruppen föreslog ett projekt
där Kalix löjrom, färskkött från kyckling och lamm spårades genom hela livsmedelskedjan. Det vill säga
från restauranger eller butiker vidare genom grossisterna till det företag som importerade eller det företag
som förpackade livsmedlet.
Projektet var begränsat till spårbarhet av tre livsmedel: Kalix löjrom, färskkött av kyckling och lamm.
Kalix löjrom valdes på grund av att det är ett exklusivt livsmedel med skyddad ursprungsbeteckning.
Dess beskaffenhet och pris kan göra att livsmedlet är utsatt för förfalskning. Lamm för att det
förekommer ganska ofta, speciellt på restauranger att där fårkött säljs som lammkött och importerat lamm
säljs som svenskt lamm. Kyckling för att det har varit uppmärksammat i media att importerad kyckling
säljs som svensk.
Spårbarhet är ett viktigt kontrollområde som de senaste åren har hamnat alltmer i fokus, bland annat på
grund av upprepade händelser där fusk med kött har avslöjats, men också för att konsumenterna har blivit
mer medvetna om vad dom äter och efterfrågar livsmedlets ursprung.
Den offentliga kontrollen i Sverige är uppdelad på flera myndigheter. Anläggningar för slakt och
styckning kontrolleras av Livsmedelsverket, med undantag för de anläggningar som är i Stockholm och
Göteborg som kontrolleras av respektive kommun. Importörer, distributörer, grossister, butiker och
restauranger kontrolleras av kommuner. För att kunna spåra ett livsmedel genom hela livsmedelskedjan
kräver därför samarbete mellan de olika myndigheterna.
Dessutom har Förordning (EG) 1337/2013 börjat tillämpas nyligen och inget riktat projekt för att
kontrollera tillämpningen av förordning har genomförts tidigare. Förordningen har fokus på
ursprungsland eller härkomstplats för bland annat färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä.
Projektet utfördes under hela 2017. Flera myndigheter blev inblandade, inte bara de som var planerade att
delta i projektet från början. Ganska ofta när vi följde spårningen av ett livsmedel hamnade vi utanför
länet. Lösningen var att skicka alla papper / spårbarhetsdokument till den aktuella myndigheten och be
om hjälp.
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2. Syfte
Syftet med projektet var att skydda konsumenternas intressen, att inspektörerna blir bättre på att granska
företagssystem för spårbarhet, genomföra spårbarhetskontroller i flera led och öka samarbetet och
samsynen mellan myndigheter.

3. Mål
-

Spåra minst 60 % av de kontrollerade livsmedlen till producent eller importör

-

Kontrollera minst 200 objekt inom projektet

-

Kartläggning - Varifrån kommer dessa livsmedel till regionen?

-

Utöka kompetensen inom spårbarhet hos inspektörerna

-

Förbättra företagens system för spårbarhet

4. Material och Metod
Projektet pågick under våren och hösten 2017. Kontroll och spårbarhet av kyckling, lamm eller Kalix
löjrom genomfördes med hjälp av två checklistor. En checklista för kontroll av storhushåll och butiker
och en checklista för kontroll av grossister och styckningsanläggningar. Se bilaga 1 och 2.
Till checklistorna togs det även fram en lathund som guidar inspektören genom spårbarhetskontrollen på
en restaurang, butik, grossist eller styckningsanläggning. I lathunden fanns också förslag på avvikelser
och lagstöd. Lathunden se bilaga 3.
Innan kontrollerna startade organiserade projektgruppen tillsammans med Miljösamverkan i Stockholms
län en kickoff med syfte att utbilda inspektörerna i spårbarhetskontroll och att gå igenom checklistorna.
Detta var en heldagsträff den 8 mars 2017 i Tekniska Nämndhuset i Stockholm. Företag Direktkonsult
pratade om digitala spåret och Statsinspektör Lisa Marie Jansson från Livsmedelsverket pratade om
produktion och kontroll av Kalix Löjrom i Norrbotten regionen. Projektgruppen kompletterade dagen
med presentation av projektet, checklistorna och lathunden. Inspektörerna fick ställa frågor om projektet
och en givande diskussion om spårbarhet avslutade dagen.
Kontroller gjordes i två omgångar: Period 1, vår 2017 och Period 2, höst 2017. Under de 45 första
dagarna i Period 1 kontrollerades restauranger och butiker (detaljhandelsled) som sålde kyckling, lamm
eller Kalix löjrom. Se Fig 1.

Fig.1 – Tidsplan för spårbarhetsprojekt under 2017.
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Inspektören fick välja en eller flera produkter per objekt. Inspektörerna tog en bild på etiketten och på
respektive följesedeln för varje produkt. Uppgifterna för varje produkt rapporterades sedan digitalt till
projektgruppen.
Projektgruppen organiserade alla dokument (bild på etikett och följesedel) från varje produkt och
skickade dem digitalt till den myndigheten som ansvarade för kontroll av leverantören av respektive
produkt.
Under de följande 45 dagarna kontrollerades anläggningar i tidigare led (leverantör till restaurangen eller
butiken). I anläggningen gick inspektören igenom försäljningsdokument och inköpsdokument för varje
produkt. Resultaten av dessa kontroller rapporterades digitalt till projektgruppen. Gruppen organiserade
alla dokument igen och skickade vidare dokumenten till den kontrollmyndigheten som ansvarade för
kontrollen av leverantörerna till dessa grossister. Så gick det vidare tills det kom till
styckningsanläggningen som förpackade livsmedlet eller importören som hade importerat livsmedlet till
Sverige. Se Fig 2.
När det gäller Kalix löjrom fortsatte vi till den anläggningen i Norrbotten som producerade produkten.
Samma procedur upprepades på höstterminen. Se period 2 i Fig 1.

Fig 2. Schema som visar hur spårbarhet av ett livsmedel kontrolleras över flera led i
livsmedelskedjan.

Rapportering
Kontrollerna rapporterades digitalt på Miljösamverkans hemsida. Inspektörerna fyllde i den digitala
checklistan på hemsidan och bifogade PDF kopior av följesedlar eller dylika dokument samt en bild på
produktens etikett. Uppgifterna samlades och strukturerades av projektgruppen. Gruppen
vidarebefordrade senare relevanta uppgifter om ett parti till den myndighet som ansvarar för kontroll av
verksamheten i tidigare led (grossist, kyl- och fryshus eller styckningsanläggning, importör). Se Fig 3.
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Fig 3. Bild på digital rapportering via Miljösamverkans hemsida. R –
restaurang, B – butik.
För att underlätta kommunikation mellan olika myndigheter och olika inspektörer skapades ett arbetsrum
på Livstecknet: ”SILK Spårbarhet 2017”. Där kunde inspektörerna diskutera, samla dokument, ställa
frågor och få stöd kring checklistor, inspektioner eller andra projektrelaterade frågor. Se Fig 4.

Fig 4. Bild som visar projektets arbetsrum på www.livsteck.net.
Om livsmedel påträffades som inte kunde spåras till en registrerad eller godkänd anläggning
rekommenderade projektgruppen att det aktuella partiet/produkten skulle beläggas med saluförbud i
enlighet med artikel 54 i förordning 882/2004 tills dess att företaget kunde visa godtagbar spårbarhet. När
spårbarheten brister kan livsmedelssäkerheten inte garanteras. Mer detaljerad information om detta hittas
i lathunden i bilaga 3.

Lagstiftning
Aktuell lagstiftning inom projektets spårbarhetsområde med utgångspunkt i förordning 178/2002 (artikel
18) är
-

Förordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i förordning (EG) nr
178/2002

-

Förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna
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-

Genomförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats
för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä

-

Förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar
för jordbruksprodukter och livsmedel

5 Resultat och värderingar
Spårbarhetskontroll av kyckling, lamm och Kalix löjrom gjordes under Period 1 och Period 2 under 2017.
Se Fig. 1. 99 restauranger och 50 butiker kontrollerades. Totalt kontrollerades 174 produkter varav 94 var
kyckling, 52 lamm och 28 Kalix löjrom.
För att spåra dessa 174 produkter i tidigare led (grossister, importörer och styckningsanläggningar)
gjordes 59 kontroller på dessa företag. Se Fig. 5.

Fig 5. Totalt antal kontroller och produkter som kontrollerades under Period 1 och
Period 2 av Spårbarhetsprojekt 2017.
När inspektörerna spårade produkterna i tidigare led förekom det ganska ofta att anläggningar inte fanns i
Stockholms län. Detta var en stor svårighet i projektet och det begränsade antalet produkter som kunde
spåras till sista ledet. Många kommuner utanför Stockholms län kontaktades under projektet men bara
några hade resurser att utföra kontrollen.
Ett annat hinder var att produktionen av Kalix löjrom i Norrbotten under 2017 var väldigt liten vilket
resulterade i en väldigt kort säsong. Vi kunde inte utföra spårbarhetskontroll på dessa anläggningar under
2017. Kalix löjrom kunde inte spåras till det sista ledet.
Fig 6. visar procent av produkter som spårades till det sista ledet. Det vill säga produkter som spårades
till det företaget som importerade produkten eller till den styckningsanläggning som förpackade
produkten. Av 174 produkter kunde 67 (38,5 %) spårats till det sista ledet. För 104 produkter (59,7 %)
kunde inspektörerna inte komma till det sista ledet, men produkterna spårades ändå några steg bakåt
genom livsmedelskedjan. 3 produkter (1,7 %) var felaktigt kontrollerade, då de var produkter som var
kryddade och inte ingår i Genomförordning (EU) nr 1337/2013.
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Fig 6. Procent av produkter som kontrollerades till det sista ledet i
Spårbarhetsprojekt 2017.
Ett mål i Spårbarhetsprojekt 2017 var att kartlägga varifrån kyckling och lamm som säljs i restaurangerna
och butikerna i Stockholms län kommer ifrån. Fig. 7 visar ursprung på kyckling som kontrollerats på
restauranger och butiker. Det är intressant att jämföra resultaten från restauranger och butiker. Kyckling
som säljs på restauranger kommer framförallt från Thailand (20,8 %), Sverige (18,2 %) och Brasilien
(14,3 %). Kycklingar som säljs i butiker däremot kommer nästan alltid från Sverige (73,9 %). Det visar
tydligt att när konsumenten själv väljer så föredrar de kyckling från Sverige. Se Fig 7. Samma tendens
har inköp av lamm. Nästan allt lamm som säljs på restauranger kommer från New Zealand (56,3 %) och
Irland (15,6 %) och det är bara 9,4 % som har sitt ursprung i Sverige. Lamm som säljs i butikerna
kommer framförallt från Sverige (70,4 %) och bara 14,8 % från New Zealand. Se Fig 8.

Fig 7. Ursprung för kontrollerad kyckling på restauranger (vänster) och butiker (höger) under
Spårbarhetsprojekt 2017.
Resultaten för kyckling och lamm visar att 13% av kyckling och 18,8 % av lamm som kontrollerades på
restaurangerna saknades information om ursprungsland. Vid rapportering skrev inspektörerna följande:
"På etiketten anges Origin france", ”Uppgift om ursprung saknas. Det anges enbart Produced in
Thailand", ”Det finns inte uppgift om ursprung, endast ovalen”, ”Kycklingen var tillagad och
vakuumförpackad”, ”Originalförpackning hade kastats så jag kunde inte kontrollera märkningen”.
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Fig. 8. Ursprung för kontrollerat lamm på restauranger (vänster) och butiker (höger) under
Spårbarhetsprojekt 2017.
Några produkter kunde inte spåras till sista ledet på grund av att några företag saknade
spårbarhetssystem. Av 208 kontrollerade anläggningar, så kunde inte 12 spåra produkterna ett steg bakåt
eller framåt varav tre var restauranger, fem var butiker, två grossister och två importörer. Noteras bör
också att när en grossist eller importör saknar spårbarhetssystem är det flera produkter som inte kan
spåras.
Det var upp till kontrollmyndigheterna att skriva avvikelser och följa upp avvikelserna.

Fig. 9. Antal anläggningar som fick avvikelse för att företaget saknades system för
spårbarhet i Spårbarhetsprojekt 2017.
Redlighet var en viktig del i projektet. Det har till exempel varit uppmärksammat i media att importerad
kyckling säljs som svensk, restauranger säljer fårkött (mutton) stället för lammkött och Kalix löjrom blir
förfalskad eller spädd med billigare löjrom. Skillnad i priset för dessa livsmedel kan göra att det blir
utsatta för förfalskning.
I projektet jämförde vi informationen som står på menyn, skyltarna eller följesedlarna till produkten som
serverades eller såldes. På sex restauranger stod det ”Lamm” på menyn men det serverades ”Mutton”.
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Lamm är kött från ett djur under ett år och Mutton är kött från ett vuxet djur. Det vill säga fårkött. Det
finns stor skillnad i priset mellan lammkött och fårkött.
På en restaurang stod det ”Svensk kyckling” på menyn men ursprunget på den kycklingen som
serverades var inte Sverige. En annan restaurang serverade amerikansk löjrom medan på menyn stod
”Kalix löjrom”. Se Fig 10.

Fig. 10. Antal restauranger som hade felaktiga information till konsument om sina produkter.
Några produkter krävde flera kontroller för att kunna komma till den importör eller styckningsanläggning
som förpackade produkten. I projektet hade vi två kycklingar som krävde fyra kontroller för att komma
till sista ledet. Fig. 10 visar en kyckling som först kontrollerades på en restaurang i Solna.
Spårbarhetsdokument och checklistan skickades sedan till inspektörerna i Upplands Väsby för kontroll av
leverantören. Sedan skickades dokumenten till inspektörerna i Sigtuna kommun. Sist skickades allt till
inspektörerna i Stockholm som gjorde kontrollen i sista ledet på styckningsanläggning.

Fig. 10. Exempel 1. Kyckling som importerades från Brasilien till Stockholm och som sedan
serverades på en restaurang i Solna.
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Fig 11 i exempel 2 visar en restaurang i Solna som köpte 10 kg kyckling från en grossist i Stockholm som
i sin tur köpte 1440 kg kyckling från ett företag i Borås. Företaget i Borås köpte 4320 kg från Skara
Fryshus som hade importerat 6480 kg kyckling från Lettland.

Fig. 11. Exempel 2. Kyckling som importerades från Lettland till Skara och sedan
serverades i en restaurang i Solna.

Svårigheter och lärdom
Spårbarhetsprojekt 2017 har varit ett ganska stort och långt projekt. Under projektets gång har vi stött på
flera svårigheter men som också har bidragit till ökad kunskap inom spårbarhetsområdet. Vi noterade att
spårbarhetskontrollen är betydligt svårare och mer tidskrävande än vad vi hade planerat. Att spåra ett
livsmedel från butik eller restaurang till det sista ledet krävde ofta mycket kontakt med flera myndigheter
och inspektörer.
Vi har planerat att utföra kontrollen i två omgångar våren och hösten. Under våren har de flesta
myndigheter tid och resurser att göra kontrollerna. Å andra sidan på hösten var väldigt svårt att övertala
myndigheterna att bidra med en kontroll till projektet. Några myndigheter hade meddelat att
anläggningen i frågan redan hade fått sin kontrolltid för året och andra meddelade att de inte hade
möjligheter att disponera personal för den kontrollen. Vid nästa tillfallit skulle vi planera kontrollerna i
början av året och i en mindre skala.
Projektgruppen har under projektet gång tappat deltagare vilket har bidragit till en försening av projektet.
Deltagarna i projektgruppen har även haft stora skillnader i hur mycket tid de får avsätta, vilket medfört
att arbetsbelastning blivit ojämn.
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6 Slutsatser
Vi hade planerat att spåra 60% av produkterna till sista ledet, men på grund av de tidigare nämnda
svårigheterna spårade vi cirka 40 % av produkterna. Kontroll av spårbarhet kräver tid och kompetens vid
kontrollen.
Det planerades 200 kontroller inom projektet, men på grund av att ett stort antal företag var inblandat i
livsmedelskedjan kontrollerade vi mer anläggningar än planerat; 251 anläggningar.
Projektet hade som mål att kontrollera ursprung av kyckling och lamm som konsumerats i Stockholms
län. Resultaten visade att kycklingar som serveras på restaurang kommer mest från Thailand och
kycklingar som är säljs i butik kommer mest från Sverige. Restaurang serverar mest lamm från New
Zealand och butiker säljer mest svenskt lamm.
Projektet har bidragit till en ökad kunskap hos inspektörer inom spårbarhetskontroll och förordning
1337/2013. Inspektörer från 18 kommuner i Stockholms län och Nyköping kommun deltog i projektet.
Innan inspektörerna gick ut för kontroll samlades alla i en kick-off dag där projektgruppen gick igenom
checklistorna, lathund och lagstiftning inom spårbarhet. Många frågor om spårbarhet diskuterades.
Därefter genomförde inspektörerna spårbarhetskontroller på olika typer av verksamheter
Det var 12 företag som fick upprätta ett system för spårbarhet efter projektet.
Resultatet från projektet kan användas för att planera behovet av framtida kontroller inom
redlighetsområdet, både inom respektive myndighets ordinarie planering samt eventuella större
samarbets- och kontrollprojekt.
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7 Tack
Till två kollegor som har varit med i projektgruppen under vårtermin 2017 som också har bidragit till
skapelsen och formen av detta projekt.
-

Amal Shabibi – Nyköping kommun

-

David Zetterman– Nacka kommun

Till Henrik Spovin och Miljösamverkan i Stockholms län för att de gav oss möjlighet till
digitalrapportering, kick off dagen och allt stöd till projektgruppen.
Till SILK som erbjöd oss denna möjlighet.
Till projektgruppsrepresentant i SILK
-

Lena Björklund Stoehr, Enhetschef Miljöförvaltningen i Stockholms stad

-

Staffan Stafström, Miljöchef i Huddinge kommun

Till Lisa-Marie Jansson från Livsmedelsverket som hjälpte oss med spårbarhetskontroll av Kalix löjrom.
Till alla kommuner som har bidragit med resurser till detta projekt.

Stor Tack från projektgruppen!
Victor Munoz, Shwan Kareem och Thorbjörn Johansson
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Bilaga 1
Checklista Restaurang och Butik
Spårbarhetsprojekt - SILK

□

□

Storhushåll

Verksamhet:

Datum:

Org.nummer:

Kommun:

Handläggare:

Närvarande:

Butik

Viket livsmedel har ni kontrollerat? (Välj ett alternativt per checklista)

□ Kyckling
□ Lamm
□ Kalix löjrom

mängd: __________ kg
mängd: __________ kg
mängd: __________ kg

1. Kontroll av presentation och redlighet

Ja

a.

Framgår livsmedlets ursprung på menyn eller i presentationen?

b.

Framgår styckningsdetalj på menyn eller i presentationen?

c.

Framgår frivilliga uppgifter på menyn / presentationen? (t.ex. ekologisk)

d.

Stämmer informationen på menyn med informationen på märkningen?

2. Märkning - Kontroll av ursprungsmärkning (ta en bild
på märkningen)
a.

Är förpackningen avsedd för slutkonsument?

b.

Framgår de obligatoriska uppgifterna på märkningen? (Ex. 1 - kött/Ex 3 - Löjrom)
Fött:

c.

Uppfött:

Ja

EA

□ □
□ □
□ □
□
Nej

EA

□ □ □
□ □ □

Slaktat:

□ □ □

Är produkten märkt med identifieringsmärkning (ovalen)? (Ex. 2 )
Anläggningsnummer:

□
□
□
□

Nej

Land:
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3.

Spårbarhet till leverantör (ta en bild på dokumentet)

a.

Finns spårbarhet till leverantören? (t.ex. följesedel, kvitto eller faktura)

b.

Stämmer mängden livsmedel på dokument med den mängd som räknades på
platsen?

c.

Stämmer leveransdatum med livsmedlets hållbarhet?

4.

Frågor för kontroll av oförpackat kött (enbart butik)

a.

Har företaget ett system för registrering av inkommande kött?

b.

Har företaget ett system för registrering av utgående kött?

c.

Kan företaget informera om ursprungen på köttet till kunden?

d.

Finns det en överensstämmelse mellan mängd ankomster och avgångar?

Exempel 1. Obligatorisk ursprungsmärkning

Ja

Nej

EA

□ □ □
□ □ □
□ □ □
Ja

Nej

□
□
□
□

□
□
□
□

EA

□
□
□
□

Exempel 2. Identifieringsmärkning (ovalen)

Uppfött i: Land
Slaktat i: Land
Partikod: XXXXXX
* partikod = den partikod som identifierar det kött som
levereras till konsumenter eller storhushåll
Olika variationer
Uppfött i: flera medlemsstater i EU
Uppfött i: flera länder utanför EU
Uppfött i: flera EU-länder och länder utanför EU
Uppfött i: (förteckning över medlemsstater och
tredjeländer där djuret fötts upp) (namn på
medlemsstaten eller "utanför EU" eller namn på tredje
landet)
Malt kött eller putsbitar
Uppfödd och slaktad i EU
Uppfödd och slaktad i utanför EU
Uppfödd utanför EU och slaktad i EU
Uppfödd och slaktad i EU och utanför EU
Ursprung = fött, uppfött och slaktat

Anläggningsnummer: 5678
Land: Sverige
EG: Europeiska Gemenskapen
.

Exempel 3. Skyddad ursprungsbeteckning logo
(SUB-PDO)
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Bilaga 2
Checklista för kontroll av spårbarhet i
tidigare led
Spårbarhetsprojekt - SILK

□

□

Styckningsanläggning

Verksamhet:

Datum:

Org.nummer:

Kommun:

□

Importör

Grossist
Position i
livsmedelskedjan

Handläggare:
Närvarande:
Position i livsmedelskedjan: 0 = Restaurang, -1 = Leverantör till restaurang, -2 = Leverantör till
Leverantör, etc
Tidigare kontroll (namn på verksamhet):______________________________Kommun:___________________
Vilket livsmedel har kontrollerats vid tidigare kontroll: (Välj ett alternativt per checklista)

□ Kyckling
1

□ Lamm

□ Kalix Löjrom

Spårbarhet till företagare som tar emot livsmedel
Ja

a.

Finns spårbarhet till företagare som tar emot livsmedlen? (t.ex. följesedel eller
faktura)

b.

Kan företaget lämna följande uppgifter
Livsmedlets volym eller kvantitet?
Namn och adress till leverantören?
Namn och adress till företaget som tog emot livsmedlet?
Noggrann beskrivning av livsmedlet? (t.ex. vad det är för styckningsdetalj)
Avsändningsdatum?
Referensnummer?

c.

Stämmer mängden livsmedel på dokument med den mängd som du räknade?

d.

Stämmer leveransdatum med livsmedlets hållbarhet?

Nej

EA

□ □ □
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
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2

Spårbarhet till leverantör (ta en bild på dokumentet)

a.

Finns spårbarhet till leverantören? (t.ex. följesedel, kvitto eller faktura)

b.

Överensstämmer mängden livsmedel på dokument med den mängd som du
räknade?

c.

Stämmer leveransdatum med livsmedlets hållbarhet?

3

Frågor för företag som förpackar och märker livsmedel

a.

Är det företaget som skapar märkningen?

b.

Är produkten rätt märkt? (se bilaga 1 eller exemplen nedan)

c.

Har företaget ett system för registrering och identifiering av kött?

d.

Finns det samband mellan köttet och det djur eller den grupp djur som det kommer
från?

e.

Överensstämmer partikoden med det parti som köttet kommer ifrån?

f.

Finns det en överensstämmelse mellan ankomster och avgångar från anläggningen?
(OBS! Gäller även för Kalix löjrom)

Exempel 1. Obligatorisk ursprungsmärkning

Ja

Nej

EA

□□ □
□□ □
□□ □
Ja

Nej

EA

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Exempel 2. Identifieringsmärkning (ovalen)

Uppfött i: Land
Slaktat i: Land
Partikod: XXXXXX
* partikod = den partikod som identifierar det kött som
levereras till konsumenter eller storhushåll
Olika variationer
Uppfött i: flera medlemsstater i EU
Uppfött i: flera länder utanför EU
Uppfött i: flera EU-länder och länder utanför EU
Uppfött i: (förteckning över medlemsstater och tredjeländer
där djuret fötts upp) (namn på medlemsstaten
eller "utanför EU" eller namn på tredje landet)

Anläggningsnummer: 5678
Land: Sverige
EG: Europeiska Gemenskapen

Malt kött eller putsbitar
Uppfödd och slaktad i EU
Uppfödd och slaktad i utanför EU
Uppfödd utanför EU och slaktad i EU
Uppfödd och slaktad i EU och utanför EU
Ursprung = fött, uppfött och slaktat
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Bilaga 3

Lathund för checklistor i projekt spårbarhet –
SILK
Kontroll av kyckling och lamm
Projektet består av två faser:
1) Kontroll av restauranger och butiker. Inspektörerna ska använda checklistan ”
Checklista Restaurang och Butik”
2) Kontroll av tidigare led. Dvs. kontroll av företagen som leverera till restauranger och
butiker och hela kedjan bakom tills slakterier eller företaget som importerade köttet.
Inspektörerna ska använda checklista ”Checklista Tidigare led”.
Planen är att göra fas 1 och 2 på vårtermin och upprepa fas 1 och 2 på hösttermin.

A) Checklista Restaurang och Butik
Inspektör ska markera på checklistan om kontroll är på en restaurang eller en butik.
Namn på verksamhet, organisationsnummer, datum, kommun, handläggaresnamn och namn
på personal som var närvarande vid kontrollen fylls i på den första delen.
OBS: - Frågor med denna symbol ® är obligatoriska och de ska rapporteras in till projektet.
Inspektör väljer kyckling, lamm eller kyckling och lamm för att kontrollera spårbarhet. Allt
berör på om verksamheten har båda produkter och hur mycket tid ska inspektör vara på plats.
1. Kontroll av menyn och redlighet
Restaurang - kontrollera menyn.
Butik - kontrollera skyltarna och presentation av det köttet du valde.
Svarar på de tre frågor. Markerar EA om frågorna ej är aktuellt.
Avvikelse: inga avvikelser registreras i den delen.
2. Märkning - Kontroll av ursprungsmärkning (ta en bild på märkning)
På denna punkt kontrollerades om verksamheten uppfyller kraven från artikel 5 i förordning
(EU) nr 1337/2013, artikel 26 i förordning (EU) 1169/2011 och artikel 5 förordning 853/2006.
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Går in där företaget förvarar köttet (kyl eller frys eller både). Ta ett stickprov på den produkt
som du ska kontrollera (kyckling, lamm eller både). Räkna ungefär mängden kött av samma
parti som finns i verksamhet.
Noterar i checklista styckningsdetaljer och mängden kött i kilogram. I bilaga 1 finns en
beskrivning av några styckningsdetaljer av fjäderfä och i bilaga 2 av lamm. Dessa informationer
ska du använda för att jämföra när företaget visar dig dokumentationen på köttet.
På förpackning av stickprovet kontrollera identifikations- och ursprungsmärkning. Ta en bild på
märkning. Man behöver inte kontrollera allt obligatorisk information på förpackningen.
Kontrollera bara ursprungs- och identifikationsmärkning (ovalen). Se i exempel 1 och 2 .
Notera att en restaurang inte behöver informera sina kunder ursprung av fjäderfä eller lamm
om restaurangen skriver bara ”kyckling” eller ” lamm” på menyn.
Om restaurang skriver svensk kyckling på meny måste denna information verifieras. Då
behöver restaurangen bevisa att det är svensk kyckling.
En butik ska kunna informera köttsursprung på oförpackat kött om kund begär.
Restaurang - kontrollera om information på menyn stämmer med informationen på märkning.
Butik - kontrollera om information på skyltarna eller presentation stämmer med
informationen på märkning.
Avvikelser:
a) Ursprungsmärkning saknas eller är inte korrekt på förpackning – Lagstöd – artikel 5.1
i Genomförordning (EU) nr 1337/2013.
b) Butik kan inte informera ursprungsland av kyckling eller lamm som säljs oförpackat
vid disken. 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 kund begäran för livsmedel som
säljs vid disken.
c) Produkten saknar identifieringsmärkning (ovalen) – artikel 5 förordning 853/2006
d) 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.
3. Spårbarhet till leverantör (ta en bild på dokumentet)
Du har kontrollerat livsmedlet och nu ska du kontrollera om företaget uppfyller krav i
förordning 178/2002. Dvs. om företaget kan spåra köttet till leverantören.
Be att få information om det företaget som levererade köttet du kontrollerade
ursprungsmärkning på. Finns det följesedel, kvitto, faktura eller dylik dokument som bevisa
informationen om leverantören?
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Kontrollera om dokumentationen tillhör det köttet som du kontrollerade. Det finns inte något
nummer eller annat som koppla köttet till dokumentation, men du kan kontrollera om mängde
kött stämmer. I dokument ska det stå lika mycket eller större mängden kött än vad du
räknade. Kontrollera leverans datum och jämföra den med bäst före på förpackning.
Kontrollera om det finns namn och adressen till leverantör.
När det gäller en noggrann beskrivning av livsmedel räcker med information på
styckningsdetaljer om det inte står något annat på menyn eller skyltarna. Till ex Vårlamm från
Gotland. Då ska det stå på dokument ” Vårlamm från Gotland”.
Avvikelser:
a) Finns inte spårbarhet till leverantör – företaget har 24 timmar att ta fram
dokumentationer annars skriver man sanktion med förbjud att sälja livsmedel se
bilaga 3 – Lagstöd – artikel 18 förordning (EU) nr 178/2002.

4. Extra frågor för kontroll av oförpackat kött (bara butik)
På denna punkt kontrollerades om butiken uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EU) nr
1337/2013.
Om du kontrollera en butik som säljer oförpackat kött vid disken ska man kontrollera om
butiken har ett system för registrering och identifiering av kött. Systemet ska kunna koppla det
inkommande köttet med det utgående kött. Dessutom ska butik kunna identifiera köttet och
lämna information om köttetsursprung.
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 grossister. Fas 2 i projektet.
Namn på verksamhet, organisationsnummer, datum, kommun, handläggaresnamn och namn
på personal som var närvarande vid kontrollen fylls i på den första delen.
Position i livsmedelskedja – Det 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 vara importör (-2), grossist (-1) och restaurang.
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Vid kontroll på restaurang eller butik ska inspektör ta en bild på följesedeln, fakturan eller dylik
dokumentet som bevisar att restaurangen eller butiken köpte köttet från en grossist (-1). Vid
kontroll på grossisten (-1) ska inspektör ta med sig en kopia på följesedeln från restaurangen
och kontrollera varifrån grossisten (-1) köpte det köttet ifrån. Vid kontroll på importören (-2)
ska inspektör ta med sig en kopia på följesedeln från grossisten (-1) och kontrollera varifrån
grossisten (-1) köpte det köttet ifrån. Och så vidare tills styckningsanläggningen eller
importören av det köttet som vi först kontrollerade på restaurangen eller butiken.
På fält ”Tidigare kontroll” skriver inspektör namn på verksamhet och kommunen där
följesedeln kommer ifrån.
Inspektör skriver kyckling, lamm eller kyckling och lamm. Det berör på vad som kontrollerades
vid tidigare kontroll.
1

Kontroll av ursprungsmärkning (ta en bild på etiketten eller på dokument)

På denna punkt ska vi kontrollera om företaget uppfyller kraven i artikel 4 och 5 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.
Enligt artikel 5 ska märkning av kött som är avsett för leverans till slutkonsumenter eller
storhushåll innehålla följande uppgifter:
-

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

Om det är företaget som skapar märkning på förpackning till slutkonsument eller storhushåll
ska frågor angående parti storlek på punkt c och d svaras. Annars ska det hoppas vidare till
frågan e.
Går in där företaget förvarar köttet (kyl eller frys eller både). Ta ett stickprov på den produkt
som du ska kontrollera (kyckling, lamm eller både). Räkna ungefär mängden kött av samma
parti som finns i verksamhet.
I bilaga 1 finns en beskrivning av några styckningsdetaljer av fjäderfä och i bilaga 2 av lamm.
Dessa informationer ska du använda för att jämföra när företaget visar dig dokumentationen
på köttet.
På förpackning av stickprovet kontrollera identifikations- och ursprungsmärkning. Ta en bild på
märkning. Man behöver inte kontrollera allt obligatorisk information på förpackningen.
Kontrollera bara om det finns ovalen (notera land och anläggningsnummer) och
ursprungsmärkningen. Se i exempel 1 och 2 .
I exempel 1 står det vad som krävs för kött som är avsett för leverans till slutkonsumenter eller
storhushåll.
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Avvikelser:
a) Partiet är större än en dags produktion. Lagstöd – artikel 4.2 förordning (EU)
nr 1337/2013.
b) Partiet innehåller kött från olika ursprung. Lagstöd – artikel 4.3 förordning
(EU) nr 1337/2013.
c) Det saknas ursprungsmärkning eller ursprungsmärkning är ofullständig.
Lagstöd – artikel 5 förordning (EU) nr 1337/2013.
d) Det saknas identifieringsmärkning (ovalen). Lagstöd – artikel 5 förordning
(EU) nr 853/2004.
2

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:
e) Företaget saknar spårbarhet om försändelsen som skickades till kunden och
kan inte göra tillgänglig information om försändelsen. Lagstöd – artikel 3.1
förordning (EU) nr 1337/2013.
f) Företaget har spårbarhet om försändelsen som skickades till kunden men
några informationer saknades. Det berör på vilka informationer saknade
Lagstöd – artikel 3.1a, b, c…h förordning (EU) nr 1337/2013.
3

Spårbarhet till leverantör (ta en bild på dokumentet)

Det kontrolleras på punkt 3 om företaget uppfyller krav 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 bevisa 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 koppla köttet
till dokumentation. Du kan kontrollera mängde kött som köptes och mängde köttet som sålds
och till vilka företag. Ett av dessa företag ska vara din tidigare kontroll.
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Man kan också jämföra bäst före från köttet med leveransdatum i dokument.
Kontrollera på dokument om det finns namn och adressen till leverantör.
Om företagare kan informera bara namn till leverantör be de ringa till leverantören och be och
fa komplettering information om försändelsen. Enligt förordningen 931/2011 ska leverantör
göra tillgänglig dessa informationer till sina kunder. Företagare ska ha 24 timmar för att
återkomma med informationen.
Avvikelser:
a) Finns inte spårbarhet till leverantör – företaget har 24 timmar att ta fram
dokumentationer annars skriver man sanktion med förbjud att sälja livsmedel se
bilaga 3 – Lagstöd – artikel 18 förordning (EU) nr 178/2002.

4

Extra frågor för kontroll av oförpackat kött

På punkt 4 ska det kontrolleras om företaget uppfyller kraven i artikel 3 i förordning
1337/2013.
Enligt lagstiftningen ska företaget ha ett system för identifiering och registrering av köttet.
Systemet ska säkerställa samband mellan köttet och djur som köttet kommer ifrån samt se till
att ursprungsmärkningen överförs tillsammans med köttet vidare till andra steg i kedjan.
I fall det är företaget som förpackar köttet ska systemet se till att partiet som levereras till
konsument eller storhushåll överensstämmer med partiet där köttet kommer ifrån.
Systemet ska framför allt registrera ankomst till och avgång från livsmedelsföretagarens
anläggning och säkerställa överenskommelsen mellan ankomster och avgångar.
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.

C) Lagstiftning
- Europaparlaments och Rådets Förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet.
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- Europaparlaments och Rådets Förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.
- Europaparlaments och Rådets Förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.
- Kommissionens Genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 av den 19 september 2011 om
de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung.
- Kommissionens Genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 av den 13 december 2013 om
tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011
vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av
svin, får, get och fjäderfä.
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Bilaga 1. Styckningsdetaljer på fjäderfä. Källa Förordning (EG) nr 543/2008 artikel 1.2.
a) Halva: halva kroppen, som delats genom ett längsgående snitt längs bröstbenet och
ryggbenet.
b) Kvart: lårkvart eller bröstkvart som erhållits genom ett snitt genom en halva.
c) Bakdelspart: båda lårkvarterna förenade med en del av ryggen, med eller utan
gumpen.
d) Bröst: bröstbenet och revbenen eller en del därav, fördelad på båda sidor om
bröstbenet, med omgivande muskulatur. Bröstet kan vara helt eller halvt.
e) Klubba: lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten
ska göras vid lederna.
f) Kycklingklubba med del av ryggben: ryggens vikt överskrider inte 25 % av hela delen.
g) Lår: lårbenet med omgivande muskulatur. De två snitten ska göras vid lederna.
h) Ben: skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten ska göras vid
lederna.
i) Vinge: överarmsbenet, strålbenet och armbågsbenet med omgivande muskulatur. När
det gäller kalkonvingar kan överarmsbenet eller strålbenet/armbågsbenet med
omgivande muskulatur presenteras som separata delar. Spetsen med handlovsbenen kan
vara borttagen men behöver inte vara det. Snitten ska göras vid lederna.
j) Sammanhängande vingar: båda vingarna förenade med del av ryggen, varvid
ryggdelens vikt inte får överstiga 45 % av hela styckningsdelens vikt.
k) Bröstfilé: hela eller halva bröstet utan ben, dvs. utan bröstben och revben. När det
gäller kalkonbröst kan filén bestå av enbart den djupa bröstmuskeln.
l) Bröstfilé med nyckelben: bröstfilén utan skinn och enbart med bröstbenets
broskartade spets, varvid nyckelbenets och broskets vikt inte får överstiga 3 % av hela
styckningsdelens vikt.
m) Magret, maigret: bröstfilé av ankor och gäss som avses i punkt 3 med skinn och
underhudsfettet som omger bröstmuskeln, utan den djupa bröstmuskeln.
n) Urbenat kalkonkött av klubba: urbenat kött från kalkonlår och/eller kalkonben, dvs.
utan lårben, skenben och vadben, helt, tärnat eller strimlat.
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Bilaga 2. Några informationer på lamm kött och styckningsdetaljer
Lamm- och fårkött är köttet från det domesticerade fåret. Köttet från ett djur under
ett år kallas lamm.
a) Dilamm - ett mjölkmatat lamm mellan 6 och 8 veckor gammalt
b) Vårlamm - ett mjölkmatat lamm mellan tre och fem månader gammalt, född under
senvinter eller tidig vår och som säljs före 1 juli.
c) Årsunge - ett ungt får mellan 12 och 24 månader
d) Mjölkmatat lamm - kött från ett mjölkkoavvänjt lamm, vanligtvis mellan fyra och sex
veckor gammalt och väger mellan 5,5 och 8 kg. Lammet går knappt att få tag på i
länder som USA och Storbritannien där det anses oekonomiskt. Mjölkmatade lamm
finns i vissa regioner i Spanien och är väldigt populära till påsk i Grekland där de grillas
på ett spett.
e) Spädlamm - en term som används i Australien och som inkluderar unga mjölkmatade
lamm såväl som lite äldre lamm upp till runt sju månader gamla som fortfarande är
beroende av deras mors mjölk. Slaktkropp från dessa lamm väger ofta mellan 14 och
30 kg.
f)

Saltängslamm - köttet från får som betar på saltängar i kustliga flodmynningar som
tvättas av tidvattnet och hjälper ett antal salttåliga grässorter och örter såsom
havsfänkål, ängssyra och lavonium. Beroende på var saltängen är placerad kan floran
se helt olika ut. Saltängslamm har länge uppskattats i Frankrike.

Styckningsdetaljer av lamm

a) Lammbogen - kan användas på samma sätt som lammsteken men den är något
mindre. Förekommer även som bogbladsdel eller läggdel.
b) Lammbringan - är den främre delen av bröstkorgen. Köttet är bra att koka eller att
använda till färs.
c) Lammentrecote eller lammkarré - säljs i skivor, men oftare i bit och väger mellan 300
och 400 g. Lammentrecote är samma del som entrecote från nöt men den är betydligt
mindre.
d) Innerfilé - En filé väger ca 100 gram. Den är mycket mör men ganska liten.
e) Lammkotletter –
f) Lammlägg – är lammets fram- och bakben och har på senare år blivit riktigt trendigt.
g) Racks –
h) Rostbiffen - Beroende på hur den styckas ger den antingen en bit på 300-500 g eller
en större bit på upp till ett kilo. Rostbiffen säljs antingen med eller utan kappa.
i) Rygg och hals –
j) Lammsadel - säljs hel som beställningsvara i saluhallar och specialbutiker. Den säljs
korthuggen, som betyder att de tunna sidostyckena (slaksida och revben) tagits bort.
En lammsadel väger ungefär 2 kg.
k) Lammstek – Urbenade brukar väga mellan 1 och 2 kilo. Det säljs med eller utan ben
och i skivor.
l) Trippelstek - kallas ibland för lunchstek.
m) Tunnbringa – En urbenad bringa räcker det med 125-175 g.
n) Lammytterfilé 26
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