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beslutade den 27 december 2006. 

 Med stöd av 2, 5 och 17 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) och 3, 4 
och 6 §§ förordningen (2002:569)1 om utförsel av fisk från Östersjöområdet 
föreskriver2 Livsmedelsverket att verkets föreskrifter (LIVSFS 2002:33) om 
utförsel och export av fisk från Östersjöområdet ska fortsätta att gälla till och 
med den 31 december 2011.  
 Föreskrifterna kommer att ha följande lydelse från den dag de träder i 
kraft. 

Definitioner 
1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utförsel till andra länder 
inom Europeiska unionen än Finland och om export till tredje land, av fisk 
från Östersjöområdet och produkter av sådan fisk. Området definieras i 2 § 
förordningen (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet.  
 Utförsel till andra länder inom Europeiska unionen och till tredje land av 
fisk och fiskprodukter som inte skall släppas ut på marknaden utan endast 
sker för privat konsumtion är tillåten för alla fiskarter och fiskprodukter. 

Utförsel 
2 §  Utförsel av fisk och fiskprodukter är tillåten för de fiskarter som anges i 
bilaga 1. 
 
                                                 
1 Senaste lydelse 2006:1202. 
2 Jfr kommissionens förordning (EG) nr 199/2006 av den 3 februari 2006 om ändring av 
kommissionens förordning (EG) nr 466/2006 vad avser fastställande av högsta tillåtna halter för 
dioxiner och dioxinlika PCB i livsmedel (EGT L 32, 4.2.2006, s. 34, Celex 32006R0199).   
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3 §  Utförsel av fisk och fiskprodukter är tillåten även i fråga om fisk av 
andra fiskarter om  
− fisken är fångad inom det område som anges för den fiskarten i bilaga 

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

förpackningen eller i särskild handling. 

Export 
4 §  Export är tillåten endast i fråga om fisk av sådana fiskarter som anges i 
bilagorna 1 eller 2 samt produkter av sådan fisk.  
 Fisk och fiskprodukter av alla fiskarter får dock exporteras till de länder 
som anges i bilaga 3. 

Dispens 
5 §  Livsmedelsverket får meddela undantag (dispens) från bestämmelserna i 
dessa föreskrifter. 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 december 2006 och gäller till och 
med den 31 december 2011.  
 
 
 
JAN MOVITZ 
 
 
 
  Birgitta Lund 
  (Regelavdelningen) 
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Bilaga 1 
(till LIVSFS 2002:33) 

Förteckning över fiskarter från Östersjöområdet som får 
föras ut till Europeiska unionen och exporteras till tredje 
land 

Vetenskapligt namn Handelsbeteckning
Anguilla anguilla Ål 
Coregonus lavaretus Lavaretsik 
Esox lucius Gädda 
Gadus morhua Torsk 
Lota lota Lake 
Oncorhynchus mykiss Regnbåge/regnbågslax (enbart odlad) 
Perca fluviatilis Abborre 
Platichthys flesus Skrubbskädda/skrubba/flundra 
Pleuronectes platessa Rödspätta 
Sander lucioperca Gös 
Sprattus sprattus Skarpsill/brisling 
Psetta maxima Piggvar 
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                                                                                          Bilaga 23

     (till LIVSFS 2002:33) 

Förteckning över fiskarter, fiskprodukter och områden 
enligt 3 §  

Fiskart, fiskprodukt Fångstområde
Salvelinus alpinus sp artkomplex 
(Fjällröding) 
 
Clupea harengus (Sill) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rom av Coregonus albula (Siklöja)  
 
 
 

Samtliga insjöar utom Vättern 
 
 
ICES statistiska delsektion 24, 
definierat i bilaga 3 till rådets 
förordning (EG) nr 3880/91 om 
avlämnande av statistikuppgifter om 
nominell fångst av medlemsstater 
som bedriver fiske i Nordatlantens 
östra del4

 
 
ICES statistiska delsektion 31 
 
 
  

 
 
 
 
 

     Bilaga 3 
     (till LIVSFS 2002:33) 

Förteckning över länder enligt 4 § 2 stycket  
- 
 

                                                 
3 Senaste lydelse LIVSFS 2004:6. 
4 EGT L 365, 31.12.1991, s.1, Celex 31991R3880. 
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