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Livsmedelsverkets föreskrifter         
om utförsel och export av vissa 
vildfångade fiskarter från 
Östersjöområdet; 

LIVSFS 2011:19 

(H 299) 

Utkom från trycket  
22 december 2011 

beslutade den 15 december 2011. 

Med stöd av 2, 5 och 17 §§ livsmedelsförordningen (2006:813)1 samt 6 § 
förordningen (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet  före-
skriver2 Livsmedelsverket följande. 

Omfattning  
1 §  Dessa föreskrifter kompletterar kommissionens förordning (EG) nr 
1881/2006. 
 Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2011:1494) om vissa 
fiskarter från Östersjöområdet. 
 Dessa föreskrifter gäller endast vildfångade fiskarter av  

1. lax (Salmo salar), 
2. sill/strömming som är större än 17 cm (Clupea harengus), 
3. röding (Salvelinus spp.), 
4. flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och 
5. öring (Salmo trutta) 

samt produkter av dessa fiskar med ursprung i Östersjöområdet. Området 
definieras i 3 § förordningen (2011:1494) om vissa fiskarter från 
Östersjöområdet. 

                                                 
1 Senaste lydelse 2011:875. 
2 Jfr kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa 
främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5, Celex 32006R1881), senast ändrad 
genom kommissionens förordning (EG) nr 1259/2011 (EUT L 320, 3.12.2011, s.18, Celex 
32011R1259. 
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Utförsel 
 
2 §  Utförsel och export av de fiskarter och fiskprodukter som anges i  för-
ordningen (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet är tillåten  
när det gäller sill/strömming som är större än 17 cm och röding, 

− om den är fångad inom det område som anges för fiskarten i bilagan 

och   
− en uppgift att fisken är fångad inom detta område finns på 

förpackningen eller i medföljande handling. 
 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2012. 
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Stefan Ernlund 
  (Regelutvecklingsavdelningen) 
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                                                                                          Bilaga  

     (till LIVSFS 2011:19) 

Förteckning över fiskarter, fiskprodukter och områden 
enligt 2 §  
 

 
Fiskart, fiskprodukt Fångstområde 
  
Salvelinus spp artkomplex (Röding) 
 

Samtliga insjöar utom Vättern 
 

  
Clupea harengus (Sill/strömming) 
större än 17 cm 
 

ICES statistiska delsektion3 24 och 
27 samt väster om 16:e längdgraden 
eller norr om 56:e breddgraden i del-
sektion 25 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Definierat i bilaga 3 till rådets förordning (EG) nr 218/2009 om avlämnande av statistik-
uppgifter om nominell fångst av medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del 
(omarbetning), EUT L 87, 31.3.2009, s. 70, Celex 32009R0218. 
 


