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Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa 

fiskarter från Östersjöområdet; 

 

 

 

LIVSFS 2014:22 

(H 379) 

Utkom från trycket 

31 oktober 2014 

 

beslutade den 20 oktober 2014. 

 Med stöd av 8 § förordningen (2011:1494) om vissa fiskarter från 

Östersjöområdet föreskriver Livsmedelsverket följande. 

Inledande bestämmelser 

 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på dokumentation vid 

utförsel av fisk och fiskprodukter som omfattas av förordningen (2011:1494) om 

vissa fiskarter från Östersjöområdet. 

 De uttryck och benämningar som används i föreskrifterna har samma 

betydelse som i förordningen. 

 

 

Utförsel av fisk och fiskprodukter avsedda att säljas i andra medlemsländer 

inom Europeiska unionen 

 

2 §  Vid sådan utförsel av vildfångad fisk och fiskprodukter därav som omfattas 

av 5 § förordningen (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet ska 

varje parti med fisk eller fiskprodukter åtföljas av dokumentation som visar att 

fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkten 5.3 i bilagan till 

kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om 

fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.  

 Dokumentationen enligt första stycket ska bestå av resultat från provtagning 

och analys  utförd i enlighet med tillämpliga bestämmelser i kommissionens 

förordning (EU) nr 589/2014 av den 2 juni 2014 om provtagnings- och 
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analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke- 

dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 

252/2012.  

 

3 § De fiskarter som anges i bilagan och fiskprodukter därav får föras ut till 

andra länder inom Europeiska unionen utan att åtföljas av sådan dokumentation 

som avses i 2 § under förutsättning att  

1. fisken är fångad inom det område som anges för fiskarten i bilagan, och 

2. en uppgift att fisken är fångad inom detta område finns på förpackningen 

eller i medföljande handling. 

 

___________________ 

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.  

2. Genom föreskrifterna upphävs Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2011:19) om utförsel och export av vissa vildfångade fiskarter från 

Östersjöområdet. 

 

 

 

STIG ORUSTFJORD 

 

 

 Claudia Gardberg Morner 

(Avdelningen för strategisk  

utveckling och stöd) 
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Bilaga 

(till LIVSFS 2014:22) 

 

 

 Förteckning över fiskarter, fiskprodukter och områden 

 enligt 3 § 
 

 

Fiskart, fiskprodukt 

 

Salvelinus spp artkomplex 

(Röding) 

 

Clupea harengus (Sill/Strömming) 

större än 17 cm 

 

Fångstområde 

 

Samtliga insjöar utom Vättern. 

 

 

ICES statistiska delsektion 24 och 

27 samt väster om 16:e längdgraden 

eller norr om 56:e breddgraden i 

delsektion 25. 

 

 

 

 


