Område Livsmedelskontroll
Avdelning västra Götaland

Följesedel vid provtagning av musslor och ostron i offentlig kontroll
Obs: Samtliga fält måste fyllas i!
(Anvisningar till numren nedan, se sid 2-3)
1. Företag/Myndighet:

2. Företagets adress:

3. Företagets tel:

4. Företagets e-postadress:

5. Uppgiftslämnares namn:

6. Provtagningsdatum:

7. Havsområdets namn och nr

8. Provtagningens position, latitud och longitud (WGS84 DDM)

9. Syftet med provtagningen:
Egenkontroll

Offentlig kontroll
Provtagning utförd av:
Livsmedelsverket

Upptagare

10. Detta ska analyseras:
Bakterier

Biotoxiner:

Lipofila

PST

AST

11. Musselprov:
Odlad mussla på musselband
Provtagningsnivå för samlingsprov på musselband: Ytan
Vildfångad blåmussla

Odlade ostron

Mitten

Vildfångade ostron

Botten
Hjärtmussla

Provtagningsdjup, m (gäller ostron och vildfångade musslor)
Totaldjup på provtagningsplats:
Antal provtagna musslor:

Antal provtagna ostron:

12. Upptagningsområdets nuvarande status:
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Stängt

Öppet

Klassificering:

13. Meterologiska uppgifter vid skörden

Ytvattentemperatur, °C:
Vindriktning:
Uppskattad vindshastighet, m/s:
Andra meteorlogiska observationer, t ex tidigare kraftiga regn eller stormar sedan senaste
provtagning:

14. Datum och underskrift av provtagaren

……………………..............................................................................

Område Livsmedelskontroll
Avdelning västra Götaland

2018-02-01

Fyll i följesedeln vid provtagning av tvåskaliga så här:
1.

Företag/myndighet: När du som provtagare är anställd av Livsmedelsverket anges
Livsmedelsverket. När du som företagare genomför provtagningen på uppdrag av
Livsmedelsverket ska du ange företags namn.
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2.-4. Företagets adress, tel. och e-postadress: Vid provtagning på uppdrag av
Livsmedelsverket anges här företagets adress, tel. och e-postadress.
5.

Uppgiftslämnares namn: Namn på dig som lämnar uppgifterna.

6.

Provtagningsdatum: Ange datum när musslor eller ostron tas upp.

7.

Havsområdets namn och nr: Ange den officiella beteckningen och numret för
havsområdet enligt Livsmedelsverkets lista på produktionsområden.

8.

Provtagningsposition: Ange provtagningsplatsens position med latitud och longitud
enligtWGS84 DDM.

9.

Syftet med provtagningen: Ange om provet tas inom övervakningsprogrammet eller
för egen kontroll och din funktion som upptagare.

10.

Detta ska analyseras: Ange typ av prov genom att kryssa i ruta för bakterier eller för
biotoxiner och då vilka grupper av biotoxiner som ska analyseras. Följ instruktionen
”Provtagning och preparering av prover i Livsmedelsverkets kontrollprogram för
tvåskaliga blötdjur”.

11.

Musselprov: Här fylls i samtliga punkter som beskriver art av mussla och
skördeförhållanden. Vid skörd på musselband kryssas de nivåer i som samlingsprovet
har tagits ifrån. Om en eller två nivåer på musselbandet är tomt vid skörd lämnas
motsvarande rutor på blanketten tomma.

12.

Upptagningsområdets nuvarande status: Den aktuella öppnings- och klassificeringsstatusen anges på Livsmedelsverkets webbplats.

13.

Meteorologiska uppgifter vid skörden: Här fyller du i ytvattnets temeperatur mätt
med en vattentermometer, aktuell vindriktning och den uppskattade vindhastigheten i
m/s. Om till exempel hård vind har rått eller stora nederbördsmängder kommit sedan
föregående provtagning antecknas det också här.

14.

Datum och underskrift av provtagare: Uppgiften måste alltid fyllas i.

