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Kontroll av äggmärkning
Utfört av nätverket för livsmedelskontroll i
Miljösamverkan Blekinge Kronoberg

Sammanfattning
Brister vid äggförsäljning är vanligast vid lösviktsförsäljning. Den märkning som finns där kan
vara fel eller saknas. Äggförpackningar är bättre märkta, men saknar ibland bäst-före-dag
och förklaring om hur hönsen hålls, exempelvis burhöns.

Bakgrund
Inom nätverket för livsmedelskontroll i miljösamverkan Kronoberg Blekinge finns
nätverksträffar. Inom det samarbetet bestämdes om ett kontrollprojekt om märkning av ägg.
Erfarenheter av dålig märkning låg som grund.
Skylten till lösviktsäggen och märkningen på förpackade ägg ska ge konsumenten tillräcklig
information om äggen. Reglerna för märkning av förpackade respektive lösviktsägg är olika.
Märkningsreglerna när det gäller ägg är omfattande och olika för olika sorts ägg. Vi har inte
kontrollerat alla märkningsreglerna utan valt ut några regler.
Märkningen av ägg ska ge konsumenten information om t ex hur hönsen hållits.
Stämpeln på äggen ser ut tex så här: 1SE999. Första siffran betyder produktionsmetod.
0=ekologisk produktion, 1=frigående utomhus, 2=frigående inomhus, 3=burhöns. Efter
produktionsmetod kommer kod för land, tex SE=Sverige, PL=Polen. Därefter kommer kod för
hönseriet så att ägg kan spåras bakåt i livsmedelskedjan.

Syfte
Kontroll av att märkning av ägg på försäljningsställen uppfyller lagstiftningen. Kontrollen
gällde både lösviktsägg och förpackade ägg. Projektet har också fungerat som
kompetensutveckling för inspektörerna och utveckling av samsyn mellan kommunerna.

Genomförande
Markaryd och Alvesta kommuner samarbetade och tog fram ett faktablad och en checklista
för arbetet. Inspektioner genomfördes främst under hösten 2017. Sammanställning
genomfördes av Ronneby och Karlskrona kommuner under tidig vår 2018.

Resultat
Nätverket har kontrollerat flera försäljningsställen. På varje försäljningsställe har oftast flera
sorters ägg kontrollerats, t ex olika förpackningar och lösviktsägg i samma butik. En kontroll
kan alltså innebära kontroll flera olika äggsorter i samma butik. Vi har gjort kontroll på 35
sorters ägg-förpackningar och 10 olika lösviktsförsäljningar.
I allmänhet är märkningen på äggförpackningar bra. Förpackade ägg är märkta på ett
äggpackeri. Den uppgift som saknas brukar vara bäst-före-dag på äggförpackningen

(saknades på 4 av 35). En annan brist är att det ska finnas en förklaring till den producentkod
som finns stämplat på äggen (saknades på 5 av 35). Konsumenten får inte den information
som försäljaren är skyldig att ge.
Lösviktsägg är sämre märka än förpackade ägg. Konsumenten får ibland inte någon
information alls. Det ska finnas en skylt med vissa uppgifter. Här brister försäljningsställena.
Det saknas ofta uppgift om varifrån äggen kommer (saknades på 6 av 10). Det saknas också
bäst-före-datum på de här äggen (saknades på 6 av 10). Konsumenter får inte
informationen.

Diskussion
Resultatet av kontrollerna är att lösviktsägg är särskilt dåligt märkta. Ibland är de inte märkta
alls, ibland är det en gammal skylt med fel information eller det saknas
märkningsinformation.

Framtida kontroller
Varje kommun följer upp sina livsmedelsföretag. Det finns ett behov av regelbundna
kontroller framför allt när det gäller lösviktsförsäljning av ägg för att livsmedelslagstiftningen
ska uppfyllas.
Vid kontroller av förpackade ägg bör man kontrollera bäst-före-dag och förklaring av
producentkod på förpackningarna.

