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Med stöd av 7 § livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver 

Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) 

om livsmedelsinformation att det ska införas två nya paragrafer, 11 a och 11 b 

§§, av följande lydelse. 

 

11 a §   På restauranger och i andra storhushåll ska uppgift om ursprungsland 

lämnas för färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som 

används som ingrediens i livsmedel som inte är färdigförpackade. Med 

ursprungsland avses uppfödningsland för det djur som köttet kommer från, och 

uppgiften ska tillhandahållas på det sätt som anges i 10 §. 

 Med kött avses kött i enlighet med definitionen i del B, punkt 17 i bilaga VII 

till förordning (EU) nr 1169/2011.  

 Ursprungsland ska anges med uttrycket: ”ursprungsland: (namn på 

medlemsstat eller tredje land)”, eller uttryck med motsvarande innehåll. Om 

uppgift om ursprungsland inte är tillgängligt, ska ursprungsland anges med 

uttrycket ”flera medlemsstater”, ”flera tredjeländer” eller ”flera medlemsstater 

och tredjeländer”, eller uttryck med motsvarande innehåll. 

 

11 b §   Vid angivande av ursprungsland i enlighet med 11 a § definieras 

uppfödningsland för nötkött på det sätt som föreskrivs i artikel 13 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av 

ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av 

nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.  

 För kött av svin, får, get och fjäderfä definieras uppfödningsland på det sätt 

som föreskrivs i artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 
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1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentet 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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Dessa föreskrifter träder i kraft Klicka här för att ange datum.  
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