MÄRKNINGSHANDBOK
SJÖMAT

BAKGRUND

Denna märkningshandbok för Sjömat har tagits fram i samarbete mellan
Fiskbranschens Riksförbund och Föreningen Fisk och Skaldjursrådet.
Syftet med denna märkningshandbok är att ge alla aktörer i värdekedjan
ett anpassat dokument som sammanfattar de olika lagstiftningar som finns
kring krav på märkning, samt att ge en enhetlig gemensam tolkning av de olika
regelverken. Underlaget till denna Märkningshandbok har tillställts Livsmedelsverket
för information.
Vissa avsnitt av Märkningshandboken gäller områden där tolkningen är oklar eller
där branschen och myndigheterna inte har en samsyn av tolkningen av vissa
EU-regler eller där man inte är helt klara med regelverk. Detta gäller bl a ”första
nedfrysningsdatum” och ”HAVs kontrollsystem/spårbarhetssystem”.
Därför publiceras detta dokument bara digitalt och kommer att uppdateras då vi vet
mer i dessa frågor eller om det sker andra förändringar av väsentlig karaktär.
Därför är det viktigt för dig, som läsare och en del av branschen, att kontinuerligt
stämma av så att du har den senaste versionen av Märkningshandboken.
Du kan utan kostnad prenumerera på uppdateringarna genom att anmäla dig på
Fiskbranschens eller Fisk och Skaldjurrådets respektive hemsida.
Den 13 december 2014 trädde en ny märkningslagstiftning i kraft som innebar
förändringar som påverkar deklarationen av så gott som alla fisk- och
skaldjursprodukter. För fisk och skaldjur kommer kraven på konsumentinformation
från två olika EU-förordningar:
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1..
2..

Informationsförordningen, (EG) nr 1169/2011, som reglerar information om
livsmedel till konsumenterna.
Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, 		
(EG) nr 1379/2013, som är en del av den gemensamma fiskeripolitiken.
I kapitel 4, artikel 35-39 beskrivs kraven på konsumentinformation för de
produkter som omfattas av denna lagstiftning.

Lagstiftningen omfattar fisk- och skaldjursprodukter utifrån vilka tulltaxenummer de
tillhör. De som omfattas har nummer KN0301 – KN0307. Detta omfattar bl.a. fisk och
skaldjur som är levande, färska, torkade, saltade, i saltlake eller frysta, varm- och
kallrökt fisk och kokta kräftdjur med skal. Även KN12122000, sjögräs och andra alger,
omfattas.
Andra produkter (tulltaxenummer KN1603-1605) som t ex räkor i lake, fiskkonserver,
gravad fisk, fiskpinnar och andra beredda produkter omfattas inte.
Se utförlig lista i bilaga I (EG) nr 1379/2013.
Tulltaxenummer kan hittas på följande länk: http://tulltaxan.tullverket.se/tariff/
I detta dokument har vi alltså valt att väga samman kraven från de båda lagstiftningarna
för att försöka tydliggöra vilka krav som ställs på olika typer av fisk- och
skaldjursprodukter.

MÄRKNINGSKRAVEN ÄR BESKRIVNA FÖR FÖLJANDE
PRODUKTGRUPPER 1-4:

1.

Kylda, obearbetade*, förpackade fiskeri- och vattenbruksprodukter.

2.

Frysta (-18°C), obearbetade*, förpackade fiskeri- och vattenbruksprodukter, samt frysta kokta kräftdjur med skal.

3.

Sammansatta, beredda/bearbetade, förpackade fisk- och
skaldjursprodukter. Inklusive lakeprodukter.

4.

Livsmedel som inte är färdigförpackade eller säljs direkt.

5.

HAVs spårbarhetssystem

6.

Kartor och länkar

*Definition av obearbetade produkter ur (EG) nr 852/2004: Livsmedel som inte har genomgått någon
bearbetning, och som omfattar produkter som har delats, styckats, trancherats, skivats, benats ur, hackats,
flåtts, krossats, skurits upp, rengjorts, putsats, skalats, malts, kylts, frysts, djupfrysts eller tinats.

Detta dokument har för avsikt att vägleda till märkning av sjömat av olika slag.
Det täcker produkter och märkningskrav och hänvisar till lagstiftningen eller
branschvägledningar, där så är tillämpligt.
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1.

KYLDA, OBEARBETADE*, FÖRPACKADE FISKERI- OCH
VATTENBRUKSPRODUKTER.

Gruppen omfattar rena fiskeriprodukter som säljs kylda (obearbetad fisk). Kylda räkor
med skal omfattas också, liksom varm- och kallrökt fisk samt skaldjur. Om produkten
innehåller flera ingredienser eller vatten har tillsatts räknas den som bearbetad och
hamnar i produktgrupp 3, sammansatta produkter.
Handelsbeteckning och vetenskapligt namn
- Se föreskrift LIVSFS 2001:37 om handelsbeteckningar på fiskeri-och vattenbruksprodukter.
Produktionsmetod
Marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, artikel 35 (EG nr 1379/2013).
Anger om produkten är vildfångad eller odlad. Partier av samma art med olika produktionsmetod får inte blandas.
Anges på ett av följande sätt:
•
Fiskad/fångad
•
Fiskad/fångad i sötvatten
•
Odlad
Fångstområde/Produktionsområde
Artikel 35.3 och 38, (EG) nr 1379/2013.
Anger ursprunget för produkten. Om ett parti av samma art men från flera fångstzoner/produktionsområden säljs till slutkonsument/storhushåll ska åtminstone den/det
fångstzonen/produktionslandet som är kvantitativt mest representativt anges.
Det ska dessutom anges att produkten kommer från olika fångstzoner eller
produktionsområden/länder.
Exempel: ”Fiskad med trålar i Barents hav m.fl.”
*Definition av obearbetade produkter ur (EG) nr 852/2004: Livsmedel som inte har genomgått någon bearbetning, och som omfattar produkter som har delats, styckats, trancherats, skivats, benats ur, hackats, flåtts,
krossats, skurits upp, rengjorts, putsats, skalats, malts, kylts, frysts, djupfrysts eller tinats.
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Produkter
fångade
i havet:

För Nordostatlanten (FAO-område 27),
Medelhavet och Svarta havet (FAO-område
37) ska delhavområde eller sektion enligt FAO:s
förteckning över fiskeområden anges.
Området som anges ska vara förståeligt för
konsumenterna eller visas som karta eller piktogram.
För andra FAO-områden än ovan angivna ska en uppgift
om namnet på FAO-området anges.
T ex ”Fiskad i (FAO 21) Nordvästatlanten”

Produkter
fångade
i sötvatten:

Vattnet (ex Vänern, Vättern) i medlemsstat, eller
i tredjelandet där produkten har sitt ursprung
(art 38 1 b, Marknadsordningen) ska anges.

Odlade
produkter:

Medlemsstat eller det tredjeland där produkt har
uppnått mer än hälften av sin slutvikt/befunnit sig
mer än hälften av uppfödningsperioden ska anges.

och marknadsordningen.

Kartor:
FÅNGSTZONER och delområden för Nordostatlanten, FAO 27, Medelhavet och Svarta havet FAO 37.
Se kartor och beteckningar, kapitel 6.

Bilden visar ett exempel på en fiskförpackning och märkningsreglerna som gäller för djupfryst obearbetad fisk.
7
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Redskapskategori
Se artikel 35 och bilaga III i (EG) nr 1379/2013.
Gäller för vildfångat och ska anges som en av följande;
•
notar
•
trålar
•
nät/garn
•
ringnotar och sänkhåvar
•
krokar och linor
•
skrapor
•
tinor och fällor
Närmare beskrivning av redskap enligt bilaga III i (EG) nr 1379/2013 får anges frivilligt.
Tolkning: Om en produkt som erbjuds till försäljning till slutkonsumenter eller storhushåll
är fiskad med olika fångstredskap ska fångstredskapet åtminstone för det parti som
kvantitativt är mest representativt anges, det ska dessutom anges att produkten är
fiskad med olika fångstredskap.
Ex. Fiskad med trålar m.m. i Barents hav m.fl.
Upptinad
Ordet ”upptinad” ska anges om produkten har varit fryst och säljs upptinad. Det finns
vissa undantag, se art 35 i (EG) nr 1379/2013.
Nettokvantitet
Vikt ska anges i samma synfält som beteckningen. Viktangivelsen ska ha en angiven
minsta sifferhöjd:
> 1 kg = 6 mm, 1000 g - 200g = 4 mm, 200 g - 50g = 3 mm,
< 50 g = 2 mm
(se SWEDACS föreskrift STAFS 2017:1). Föreskriften trädde i kraft 3 juli 2017 och
ska vara genomförd till 2 juli 2018.

Datummärkning
[Bilaga X (EG) nr 1169/2011]
Om hållbarheten är högst 3 mån räcker det med Bäst före följt av dag och månad (dd.
mm). Är hållbarheten 3-18 mån kan man skriva Bäst före utgången av följt av månad
och år (mm åååå) eller Bäst före följt av dag, månad och år (dd mm åååå). Om man
väljer Bäst före utgången av ska dag inte anges.
Om längre hållbarhet än 18 månader – räcker det att ange året.
Sista förbrukningsdag måste alltid anges med dag månad och eventuellt år (dd mm åååå).
Livsmedel som betraktas som mycket lättfördärvliga ska märkas med ”Sista förbrukningsdag”. Ett livsmedel betraktas som mycket lättfördärvligt om risk finns för att
livsmedlet kan utgöra risk för människors hälsa, och att detta inträffar inom kort tid
(inom ett fåtal dagar). Livsmedel som märkts med sista förbrukningsdag ska åtföljas av
förvarings-/bruksanvisning och får inte saluföras efter detta datum.
Identifieringsmärke
Ska anges för animaliska produkter.
Ska innefatta packningsland alternativt landsförkortning,
anläggningens godkännandenummer och handelsområde (t ex EG, EFTA).
En vara förpackad i Sverige ska ha texten Sverige eller SE, anläggningens
godkännandenummer och förkortningen EG.
Identifikationsmärkning
[ID-kod/Batchkod/Lotkod]
Identifikationsmärkningen är den kod som man kan spåra och identifiera ett parti med.
Bör föregås av ett L (står för lot), särskilt om det finns flera sifferangivelser som kan
misstolkas för att vara lotkoden. Är förpackningen redan märkt med bäst före dag med
minst dag och månad kan det ersätta ID-märkningen.
Inom EU
Du hittar i kapitel 6 en länk till listan över godkända anläggningar inom EU;
List of EU Member States’ approved establishments
Tredje land
Du hittar i kapitel 6 en länk till listan över anläggningar i tredje land uppdelat per land.
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Särskilda villkor för förvaring / hantering

Övriga frivilliga märkningsuppgifter

Lagringstemperatur och eventuell hanteringsinstruktion ska anges vid behov.
För livsmedel som märks med ”Sista förbrukningsdag” skall det alltid anges.

•

Modifierad atmosfär
Om produkten är förpackad i modifierad atmosfär ska det anges.
Företagsnamn och adress
Det företag i vars namn livsmedlet säljs ska anges med företagsnamn och adress, web
adress och/eller telefonnummer.
Tillsatt vatten
[se bilaga VII i (EG nr 1169/2011]
Allt vatten som tillsätts produkten skall deklareras. Tillsättning av vätska får endast göras
då den bereds. Enligt Föreningen Fisk och Skaldjursrådets Branschriktlinjer för fisk och
skaldjur får ”tillsättning av vätska endast göras då den tillsatta vätskan fyller en funktion
i produktionen eller i den färdiga produkten, såsom förenklar matlagningen, medför ett
bättre slutresultat eller annan fördel för produkten”.
Har man tillsatt mer än 5% vätska anses produkten vara en beredd produkt och lyder
under det som gäller beredda produkter. Se kapitel 3.
För branschen gäller denna regel för alla produkter som marknadsförs och säljs som
obearbetade.
Teckenstorlek
[se artikel 13 och bilaga IV i (EG) nr 1169/2011]
Obligatoriska märkningsuppgifter enligt ovan ska märkas med en teckenstorlek där lilla x
har en höjd om minst 1,2 mm. För små förpackningar, med en största yta som är mindre
än 80 cm2, kan de obligatoriska uppgifterna märkas med en teckenstorlek där lilla x har
en höjd om minst 0,9 mm.

Appendix
Definition av x-höjd

x-höjd
teckenstorlek
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•
•
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•

•

Ingrediensförteckning, frivillig på produkter som bara innehåller en ingrediens 		
(om beteckning och ingrediens överensstämmer).
Näringsdeklaration, frivillig för obearbetade produkter som innehåller en
ingrediens/kategori av ingredienser.
Nyckelhålet (se LIVS FS 2015:1 för regelverk). Även en vägledning är framtagen.
Frivilliga certifieringar som MSC/ASC och KRAV enligt deras respektive regelverk.
Se kapitel 6.
Sorteringsanvisning.
Tillagningsanvisning/bruksanvisning (kan vara obligatorisk i vissa fall,
se Informationsförordningen (EG) 1169/2011 art. 9)
Närings- och hälsopåståenden (se förordning (EG) nr 1924/2006).
Mer detaljerad beskrivning om typ av fiskeredskap enligt bilaga III i förordning 		
(EG) nr 1379/2013, förutom den obligatoriska beskrivningen, tex obligatorisk 		
TRÅLAR och frivillig komplettering med FLYTTRÅLAR.
Frivillig datummärkning i form av landningsdag, fångstdag, samt annan frivillig 		
märkning enligt artikel 39 i förordning (EG) nr 1379/2013.

Exempel på märkning av produkter som ingår i PRODUKTGRUPP 1
Exempel 1 | produktgrupp 1: Torskfilé, färsk
Förutsättningar
Produkten skall märkas med handelsbeteckning, vetenskapligt namn, produktionsmetod
(fiskad), fångstområde (Östersjön etc) och redskapskategori (trålar etc).
”Bäst före” anges med dag, månad, år och kan då samtidigt användas för att identifiera
och spåra livsmedelspartiet.
Produkten ska märkas med identifieringsmärke eftersom det är en animalisk produkt
som omfattas av förordning (EG) 853/2004. Näringsdeklaration är frivilligt.
TORSKFILÉ
Renskurna filéer av torsk* (Gadus morhua)
*Fiskad i Östersjön med trålar.
Vikt: 5 kg
Bäst före: 17 juni 2018
Kylvara förvaras i högst +4°C
Fiskeföretaget

AB, Fiskegatan 1, 123 45 Östad
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2.

FRYSTA (-18°C), OBEARBETADE*, FÖRPACKADE
FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER,
SAMT FRYSTA KOKTA KRÄFTDJUR MED SKAL.

Gruppen omfattar rena fiskeriprodukter som säljs frysta. Frysta räkor med skal ingår
också. Om produkten innehåller flera ingredienser eller om mer än 5% vatten är tillsatt
räknas den som bearbetad och hamnar i produktgrupp 3, sammansatta produkter.
Handelsbeteckning och vetenskapligt namn
- Se föreskrift LIVSFS 2001:37 om handelsbeteckningar på fiskeri-och vattenbruksprodukter.
Produktionsmetod
Marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, artikel 35 (EG nr 1379/2013)
Anger om produkten är vildfångad eller odlad. Partier av samma art med olika produktionsmetod får inte blandas.
Anges på ett av följande sätt:
•
Fiskad/fångad
•
Fiskad/fångad i sötvatten
•
Odlad
Fångstområde/Produktionsområde
[Artikel 35.3 och 38, (EG) nr 1379/2013].
Anger ursprunget för produkten. Om ett parti av samma art men från flera fångstzoner/
produktionsområden säljs till slutkonsument/storhushåll ska åtminstone den/
det fångstzonen/produktionslandet som är kvantitativt mest representativt anges.
Det ska dessutom anges att produkten kommer från olika fångstzoner eller
produktionsområden/länder. Exempel: ”Fiskad med trålar i Barents hav m.fl.”

*Definition av obearbetade produkter ur (EG) nr 852/2004: Livsmedel som inte har genomgått någon bearbetning, och som omfattar produkter som har delats, styckats, trancherats, skivats, benats ur, hackats, flåtts,
krossats, skurits upp, rengjorts, putsats, skalats, malts, kylts, frysts, djupfrysts eller tinats.
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Redskapskategori
Produkter
fångade
i havet:

För Nordostatlanten (FAO-område 27),
Medelhavet och Svarta havet (FAO-område
37) ska delhavområde eller sektion enligt FAO:s
förteckning över fiskeområden anges.
Området som anges ska vara förståeligt för
konsumenterna eller visas som karta eller piktogram.
För andra FAO-områden än ovan angivna ska en uppgift
om namnet på FAO-området anges.
T ex ”Fiskad i FAO 21 Nordvästatlanten”

Produkter
fångade
i sötvatten:

Vattnet (ex Vänern, Vättern) i medlemsstat, eller
i tredjelandet där produkten har sitt ursprung
(art 38 1 b, Marknadsordningen) ska anges.

Se artikel 35 och bilaga III i Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och
vattenbruksprodukter, (EG) nr 1379/2013. Gäller för vildfångat och ska anges som en av
följande;
•
notar
•
trålar
•
nät/garn
•
ringnotar och sänkhåvar
•
krokar och linor
•
skrapor
•
tinor och fällor
Närmare beskrivning av redskap enligt bilaga III i (EG) nr 1379/2013 får anges frivilligt.
Tolkning: Om en produkt som erbjuds till försäljning till slutkonsumenter eller storhushåll
är fiskad med olika fångstredskap ska fångstredskapet åtminstone för det parti som
kvantitativt är mest representativt anges, det ska dessutom anges att produkten är
fiskad med olika fångstredskap.
Ex. Fiskad med trål m.m. i Barents hav m.fl.

Odlade
produkter:

Medlemsstat eller det tredjeland där produkt har
uppnått mer än hälften av sin slutvikt/befunnit sig
mer än hälften av uppfödningsperioden ska anges.

Upptinad
Ordet ”upptinad” ska anges om produkten har varit fryst och säljs upptinad. Det finns
vissa undantag. Se bilaga VI (EG) nr 1169/2011.

Kartor:
FÅNGSTZONER och delområden för Nordostatlanten, FAO 27, Medelhavet och Svarta havet FAO 37.
Se kartor och beteckningar, kapitel 6.

15

Märkningshandbok 2017.10.01

Märkningshandbok 2017.10.01

16

Nettokvantitet
Vikt ska anges i samma synfält som beteckningen. Viktangivelsen ska ha en angiven
minsta sifferhöjd: > 1 kg = 6 mm, 1000 g - 200g = 4 mm, 200 g - 50g = 3 mm,
< 50 g = 2 mm (se SWEDACS föreskrift STAFS 2017:1). Föreskriften trädde i kraft 3 juli 2017
och ska vara genomförd till 2 juli 2018.

Identifieringsmärke

Glasering

Identifikationsmärkning

Glasering är den vattenhinna man lägger på infrysta fiskeriprodukter för att förhindra
frysbränning. Glaseringen ingår inte i nettovikten.

[ID-kod/Batchkod/Lotkod]
Identifikationsmärkningen är den kod som man kan spåra och identifiera ett parti med.
Bör föregås av ett L (står för lot), särskilt om det finns flera sifferangivelser som kan
misstolkas för att vara lotkoden. Är förpackningen redan märkt med bäst före dag med
minst dag och månad kan det ersätta ID-märkningen.

Det vatten som används för glasering ska inte anges som ingrediens.
Föreningen Fisk och Skaldjursrådet ansvarar för branschriktlinjer för fisk och skaldjur.
Branschriktlinjerna omfattar märkningskrav, metod för mätning av glasering, djupfrysta
produkter mm. Du hittar branschriktlinjerna på www.fiskochskaldjursradet.se
Livsmedel i lag
Om ett livsmedel i fast form ligger i en lag, ska även livsmedlets avrunna vikt anges.
Definition på en lag se Informationsförordningen (EG) 1169/2011 bilaga IX punkt 5.
I denna punkt avses med en lag följande varor, eventuellt i blandningar och även i fryst
eller djupfryst tillstånd, förutsatt att vätskan endast är ett komplement till den aktuella
beredningens väsentliga beståndsdelar och således inte en för köpet avgörande faktor:
vatten, saltlösningar, saltlake, vattenlösningar av livsmedelssyror, ättika och vinäger,
sockerlag, vattenlösningar med andra sötningsmedel.
Datummärkning
[Bilaga X (EG) nr 1169/2011]
Om hållbarheten är högst 3 mån räcker det med Bäst före följt av dag och månad (dd.
mm). Är hållbarheten 3-18 mån kan man skriva Bäst före utgången av följt av månad och
år (mm åååå) eller Bäst före följt av dag, månad och år (dd mm åååå). Om man väljer
Bäst före utgången av ska dag inte anges.
Om längre hållbarhet än 18 månader – räcker det att ange året
Sista förbrukningsdag måste alltid anges med dag månad och eventuellt år (dd mm åååå).
Livsmedel som betraktas som mycket lättfördärvliga ska märkas med ”Sista förbrukningsdag”. Ett livsmedel betraktas som mycket lättfördärvligt om risk finns för att
livsmedlet kan utgöra risk för människors hälsa, och att detta inträffar inom kort tid
(inom ett fåtal dagar). Livsmedel som märkts med sista förbrukningsdag ska åtföljas av
förvarings-/bruksanvisning och får inte saluföras efter detta datum.
17
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Ska anges för animaliska produkter. Ska innefatta packningsland
alternativt landsförkortning, anläggningens godkännandenummer
och handelsområde (t ex EG, EFTA). En vara förpackad i Sverige ska ha texten
Sverige eller SE, anläggningens godkännandenummer och förkortningen EG.

Särskilda märkningskrav för djupfrysta livsmedel
Uttrycket ”Djupfryst” ska stå i anslutning till beteckningen/handelsbeteckningen. Anvisningar om lagringstemperatur och förvaringstemperatur hos mottagaren ska anges.
Uppgift om att produkten ej bör frysas efter upptining ska anges på förpackningen.
Första nedfrysningsdatum
[Bilaga III punkt 6 och bilaga X punkt 3, (EG) nr 1169/2011]
Obearbetade fiskeriprodukter som är frysta ska märkas med första nedfrysningsdatum.
Tolkning: En produkts första nedfrysningsdatum är det datum då den fryses ned
i den form som den säljs till konsumenter och storhushåll.
För obearbetade fiskeriprodukter som är blandningar av t ex fisk som har frysts vid
olika tillfällen, ska det äldsta nedfrysningsdatumet anges.
Datumet ska anges med uttrycket Nedfryst den följt av dag, månad och år, i den
ordningen och i okodad form.
Observera att frysta, bearbetade fiskeriprodukter inte kräver nedfrysningsdatum.
Företagsnamn och adress
Det företag i vars namn livsmedlet säljs ska anges med företagsnamn och adress,
webb-adress och/eller telefonnummer.
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Tillsatt vatten

•

[se bilaga VII i (EG) nr 1169/2011]
Allt vatten som tillsätts produkten skall deklareras. Tillsättning av vätska får endast göras
då den bereds. Enligt Föreningen Fisk och Skaldjursrådets Branschriktlinjer för fisk och
skaldjur får ”tillsättning av vätska endast göras då den tillsatta vätskan fyller en funktion
i produktionen eller i den färdiga produkten, såsom förenklar matlagningen, medför ett
bättre slutresultat eller annan fördel för produkten”.
Har man tillsatt mer än 5% vätska anses produkten vara en beredd produkt och lyder
under det som gäller beredda produkter. Se kapitel 3.
För branschen gäller denna regel för alla produkter som marknadsförs och säljs som
obearbetade.
Teckenstorlek
[Se artikel 13 och bilaga IV i (EG) nr 1169/2011]
Obligatoriska märkningsuppgifter enligt ovan ska märkas med en teckenstorlek där lilla x
har en höjd om minst 1,2 mm. För små förpackningar, med en största yta som är mindre
än 80 cm2, kan de obligatoriska uppgifterna märkas med en teckenstorlek där lilla x har
en höjd om minst 0,9 mm.

Appendix
Definition av x-höjd

x-höjd
teckenstorlek

•

Exempel på märkning av produkter som ingår i Produktgrupp 2
Exempel 1 | produktgrupp 2: Torskfilé, djupfryst
Förutsättningar
Produkten skall märkas med handelsbeteckning, vetenskapligt namn, produktionsmetod
(fiskad), fångstområde (Barents hav etc) och redskapskategori (krokar och linor etc).
Bäst före anges med månad och år, varvid identifikationsmärkning (Lotkod) krävs för att
kunna identifiera och spåra livsmedelspartiet (L615RX).
Torsken märks med nedfrysningsdatum, den dag då filéerna frystes in. Om produkten
däremot är sågade portionsbitar skall blockets nedfrysningsdatum anges.
Produkten ska märkas med identifieringsmärke eftersom det är en animalisk produkt
som omfattas av förordning (EG) 853/2004. Näringsdeklaration är frivilligt.

TORSKFILÉ DJUPFRYST
Renskurna filéer av torsk* (Gadus morhua)
*Fiskad i Nordostatlanten (Barents hav) med
krokar och linor.

Övriga frivilliga märkningsuppgifter

Vikt: 4x125g [500 g]
Bäst före: utgången av mars 2018

•

L615RX
Nedfryst den 30.09.2016
Förvaring: I frysutrymme (-18°C eller kallare): Se datummärkning
Förvaras fryst. Bör ej frysas om efter upptining.

•
•
•
•
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•
•

Tillagningsanvisning/bruksanvisning (kan vara obligatorisk i vissa fall,
se Informationsförordningen (EG) 1169/2011 art. 9).
Närings- och hälsopåståenden (se förordning (EG) nr 1924/2006).
Mer detaljerad beskrivning om typ av fiskeredskap enligt bilaga III i förordning		
(EG) nr 1379/2013, förutom den obligatoriska beskrivningen, tex obligatorisk
TRÅLAR och frivillig komplettering med FLYTTRÅLAR.
Frivillig datummärkning i form av landningsdag, fångstdag, samt annan frivillig 		
märkning enligt artikel 39 i förordning (EG) nr 1379/2013.

Ingrediensförteckning, frivillig på produkter som bara innehåller en ingrediens 		
(om beteckning och ingrediens överensstämmer).
Näringsdeklaration, frivillig för obearbetade produkter som innehåller en
ingrediens/kategori av ingredienser.
Nyckelhålet (se LIVS FS 2015:1 för regelverk). Även en vägledning är framtagen.
Frivilliga certifieringar som MSC/ASC och KRAV enligt deras respektive regelverk.
Se kapitel 6.
Sorteringsanvisning.
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Vill du veta mer om vår produkt? * Kontakta oss gärna: Torsken AB,
konsumentkontakt * Tel: 011-11 11 11 * Mail: konsumentkontakt@torsken.se

Förpackningen kan också märkas med följande uppgifter (frivilligt):
Förpackningen sorteras som kartong och plast.
Märkningshandbok 2017.10.01
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3.

SAMMANSATTA, BEREDDA/BEARBETADE, FÖRPACKADE
FISK- OCH SKALDJURSPRODUKTER, INKLUSIVE
LAKEPRODUKTER.

Gruppen omfattar sammansatta fiskprodukter som kan vara t ex färska, kylda, konserverade eller frysta. Produkterna består vanligen av flera ingredienser alternativt är de
bearbetade i en värmeprocess som t ex konservering eller pastörisering.
Observera att rökt fisk och kokta kräftdjur med skal (t ex räkor) omfattas av reglerna
om handelsbeteckning, vetenskapligt namn, produktionsmetod, fångstområde, redskapskategori och nedfrysningsdatum som är angivna under produktgrupp 1 och 2 i
denna vägledning.
Beteckning
Livsmedlets beteckning säger vilket slags livsmedel det är. Namnet får inte vilseleda.
Beteckningen ska vara vedertagen eller beskrivande för livsmedlet. Ett fantasinamn eller
liknande måste kompletteras med en korrekt beteckning.
Beteckningen ska stå i samma synfält som nettokvantitet och faktisk alkoholhalt.
Tillägg till fiskeriprodukters beteckning
Följande obligatoriska uppgifter ska åtfölja livsmedlets beteckning (mer detaljerad
information i Informationsförordningen (Bilaga VI EG) nr 1169/2011):
• Kan köparen vilseledas av att information saknas om ett livsmedels fysiska form eller
särskild behandling som det genomgått ska detta ingå i beteckningen, t ex rökt.
• Ingredienser som konsumenten förväntar sig ska finnas i produkten men som helt
eller delvis ersatts med andra ska – utöver ingrediensförteckningen – tydligt anges på
förpackningen.
• Om proteiner, även hydrolyserade proteiner, av annat animaliskt ursprung tillsatts
livsmedlet ska beteckningen innehålla uppgift om dessa och deras ursprung.
• Om en fiskeriprodukt har formen av en styckningsdel, stek, skiva, portion, filé eller hel
fiskeriprodukt och innehåller >5% tillsatt vatten ska beteckningen innehålla en uppgift
om tillsatt vatten. Se tolkning nedan.
• Fiskeriprodukter som kan ge intryck av att vara en hel fiskbit men som består av mindre
delar som satts samman ska innehålla följande uppgift: ”sammanfogade bitar av fisk”.
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Tolkning av uppgift om tillsatt vatten som en del av livsmedlets beteckning: Om man
anger att fisk är marinerad är detta en indikation på att vatten har tillsatts, och räcker
som tillägg till beteckningen i dessa fall. Denna regel är kopplad till livsmedlets namn och
ska inte sammanblandas med reglerna om mängdangivelse (se sid 25), d v s att det
i ingrediensförteckningen normalt ska framgå hur stor andel fisk som ingår i livsmedlet.

Färgämnen
Var uppmärksam på att om azo färgämnen används, så ska dessa anges som tillsatser
som ovan men det ska även finnas en varningstext på produkten ” Kan ha negativ effekt
på barns beteende och koncentration”. Detta gäller för färgerna: Kinolingult (E 104), Para
–orange (E 110), Azorubin (E122), Tartrazin (E 102) Allurarött(E 129), Nykockin (E 124).

Ingrediensförteckning
[Se mer i bilaga VII i (EG) nr 1169/2011]
Alla råvaror och ingredienser som använts vid tillverkningen och finns kvar ska anges i
fallande storleksordning efter den vikt de hade vid tillverkningen.
Fisk är en kategoribeteckning och kan användas i fiskprodukter så länge ingen hänvisning görs till särskild art. Ingredienser som utgör mindre än två procent får anges efter
de övriga ingredienserna och behöver inte stå i storleksordning. Allergener ska alltid anges. Observera att vegetabiliska oljorna måste anges med sitt råvarunamn (t ex rapsolja),
inte bara som vegetabilisk olja (EG nr 1169/2011). För animalisk olja/fett räcker det att
ange animaliskt ursprung.

Kryddor och aromer
Kryddor/örter mindre än 2 % får anges som krydda/kryddor, ört/örter, -blandning eller
kryddans/örtens namn, men allergener ska alltid anges, t ex selleri. Smaksättningspreparat (kryddor/örter/annat) deklareras som sammansatt ingrediens där de ingående
ingredienserna anges var för sig. Kryddextrakt deklareras som kryddextrakt eller mer
specifikt. Arom deklareras som arom/aromer eller mer specifikt.
Se mer i Aromförordning (EG )1334/2008.

Tillsatser
Endast tillsatser som är godkända får användas. Tillsatser ska också vara godkända för
det livsmedel som det är tänkt att användas till. Tillsatser ska alltid anges med sitt kategorinamn (anm. kallades tidigare funktionsnamn), t.ex. antioxidationsmedel askorbinsyra
eller antioxidationsmedel E 300. Se vidare tillsats förordningen (EG) 1333/2008.
Specifik beteckning och E-nummer
Det är tillåtet att frivilligt ange både specifik beteckning och E-nummer. Vilka beteckningar som ska användas framgår av reglerna om livsmedelstillsatser och av specifikationerna för identitet och renhet för livmedelstillsatser.
Alla tillsatser har ett E-nummer. ”E” betyder att tillsatsen har säkerhetsbedömts och godkänts
för användning inom EG. Numret är identifikationsnummer som är specifikt för tillsatsen.
Exempel på hur en tillsats kan anges i märkningen
”Konserveringsmedel natriumbensoat”, ”Konserveringsmedel E 211”, ”Konserveringsmedel natriumbensoat (E 211)” eller ”Konserveringsmedel E 211 (natriumbensoat)”.
Det är inte tillåtet att ange en tillsats utan kategorinamn i ingrediensförteckningen.
Vissa tillsatser kan ibland uppfattas som att det inte är tillsatser, som till exempel
pektin, citronsyra, askorbinsyra och ättiksyra, men de ska alltid anges tillsammans med
ett kategorinamn.
23
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Rökarom
Rökarom som används som arom anges med ordet rökarom. Om produkter rökts med
återskapad rök från rökaromer/rökkondensat, ska ordet rökarom anges i ingrediensförteckningen. För att en produkt ska få kallas rökt måste den dels vara rökt samt ha en
rökkaraktär (lukt och smak).
Så anges olika detaljer av fisk
Renskurna, skinn- och benfria filéer/styckningsdetaljer anges med filé eller styckningsdetalj av fiskart.
Fiskfärs (definition enligt fiskbranschvägledning) är finfördelat fiskkött fritt från skinn
och ben. Skinn- och benfritt fiskkött anges med fiskkött av fiskart.
Allergener
Samtliga allergener och produkter därav ska anges enligt bilaga II i (EG) nr 1169/2011 .
Allergener:
•
spannmål som innehåller gluten 		
•
nötter inkl. mandel
•
kräftdjur				•
selleri
•
ägg					•
senap
•
fisk					•
sesamfrö
•
jordnötter
•
svaveldioxid och sulfit
•
sojabönor 				•
lupin
•
mjölk inklusive laktos
		
•
blötdjur - och produkter därav
Märkningshandbok 2017.10.01
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Allergener i ingrediensförteckning ska särskiljas från övriga ingredienser. De förtydligas
vanligen med hjälp av fet stil eller VERSALER. En allergen som ingår flera gånger ska
förtydligas på varje ställe i ingrediensförteckningen.
Det finns särskilda riktlinjer för ”kan innehålla spår av”. Användning av detta uttryck får
bara göras i samråd med berörd tillsynsmyndighet. Om livsmedlets beteckning tydligt
hänvisar till det allergen som ingår måste man inte förtydliga allergenet i ingrediensförteckningen.
Konsumenter anses känna till att vissa mjölkprodukter (ost, smör, grädde, crème fraiche
och yoghurt) kommer från mjölk. Tilläggsinformation om att de kommer från mjölk krävs
då inte enligt Livsmedelsverkets tolkning. På samma sätt anses konsumenten veta vad
t ex blåmusslor eller kolja är. Då kan man förtydliga namnet på arten utan tilläggsinformation om att de kommer från blötdjur eller fisk.
Deklaration av allergener se även: hjälp i ditt arbete med allergener.
Länk: Se länkar i kapitel 6.
Mängdangivelse av ingredienser
(se vidare i bilaga VIII i (EG) nr 1169/2011).
Mängdangivelse av ingredienser görs av den huvudsakliga ingrediensen, eller när ingredienser framhävs i märkningen. Mängdangivelse ska oftast göras för den ingrediens/
kategori av ingredienser som är avgörande för köpet, t ex fisken i en fiskpinne.
Mängden av en ingrediens ska anges i viktprocent. Variationer i produktion anges med
medelvärde. Uppgiften om mängd ska stå i eller intill beteckningen, eller i ingrediensförteckningen intill den ingrediens som mängden gäller. I vissa fall, t ex för kategorier av
ingredienser, kan den anges efter ingrediensförteckningen.

Näringsdeklaration
Näringsdeklaration är sedan 2014 en obligatorisk märkning. Vissa produkter är undantagna från kravet, t ex obearbetade produkter med en ingrediens samt förpackningar med
största yta <25 cm2, se bilaga V i (EG) nr 1169/2011.
Näringsdeklarationen ska vara tydlig och sammanhållen. Näringsämnena ska vara angivna i rätt ordning. Den ska anges i tabellform med siffrorna under varandra om utrymmet
räcker till, annars får den skrivas i löpande text. Näringsvärdena som deklareras ska vara
genomsnittsvärden och vara de som finns i livsmedlet vid försäljningen. Ska livsmedlet
tillagas får man ange värden efter tillagning, men då måste det tydligt framgå samt så
ska det finnas en detaljerad tillagningsanvisning.
Följande uppgifter är obligatoriska och ska märkas per 100 g eller 100 ml oavsett om
värdet är 0:
Energivärde (anges i kJ och kcal)
Mängden av:
•
Fett
- varav mättat fett
•
Kolhydrat
- varav sockerarter
•
Protein
•
Salt
Alla värden anges med gram/100 g alt. /100 ml och i denna ordning.
1 gram natrium motsvarar 2,5 gram salt. En produkt som innehåller 0,5 gram natrium
innehåller alltså inte lika mycket som en produkt med 0,5g salt, utan 2,5 gånger mer
salt = 1,25 gram salt.
Beräkning av energivärde görs med omräkningsfaktorer från näringsvärden.
Det finns avrundningsregler, se länken i kapitel 6.
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Följande uppgifter är frivilliga, ett eller flera av ämnena får deklareras
•
•
•
•
•
•

Tips!
För fiskprodukter kan det vara aktuellt att deklarera omega-3. Det kan man bara
göra om man har ett näringspåstående alternativt hälsopåstående på produkten
enligt de regler som finns i förordning EG 1924/2006. Mängden omega-3 ska
då anges i anslutning till, men inte i näringsdeklarationen. För godkända näringspåstående se bilagan till EG 1924/2006. Man kan söka på godkända hälsopåståenden
via länken http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=register.home

- varav enkelomättat fett
- varav fleromättat fett
- varav polyoler
- varav stärkelse
Fiber
Vitaminer och mineraler (enligt särskilda regler,
se bilaga XIII och XV i (EG) nr 1169/2011.

Endast ovan uppräknade näringsämnen får anges i näringsdeklarationen.
De ämnen som finns med listan över frivilliga näringsämnen ska stå i näringsdeklarationen, de övriga ska stå i anslutning till näringsdeklarationen.
Närings- och hälsopåståenden
Närings- och hälsopåståenden är frivillig information. Om tillverkaren väljer att göra det
måste de regler som finns i livsmedelslagstiftningen följas.
Näringspåståenden och hälsopåståenden regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 om
närings- och hälsopåståenden om livsmedel.
EXEMPEL PÅ NÄRINGSDEKLARATION MED NÄRINGSPÅSTÅENDE
Näringspåstående: ”Vår goda fiskprodukt innehåller omega-3-fettsyror”
Exempel på näringsdeklaration:
NÄRINGSVÄRDE
Energi

950 kJ / 228 kcal

Fett
- varav mättat fett

10 g
0,8 g

Kolhydrater
- varav sockerarter

22 g
0,4 g

Protein

12 g

Salt

Fibrer

Innehåller omega-3-fettsyror (0,9 g per 100 g).
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Nettokvantitet
Vikt ska anges i samma synfält som beteckningen.
För livsmedel i fast form som ligger i lag ska även livsmedlets avrunna vikt anges,
se mer i bilaga IX (EG) nr 1169/2011.
Viktangivelsen ska ha en angiven minsta sifferhöjd:
> 1 kg = 6mm, 1000 g - 200 g = 4mm, 200 g - 50 g = 3mm,
< 50 g = 2 mm
(se SWEDACS föreskrift STAFS 2017:1).
Föreskriften trädde i kraft 3 juli 2017 och ska vara genomfört till 2 juli 2018.
Föreningen Fisk och Skaldjursrådet har för branschen tagit frambranschriktlinjer för
deklaration av sillvikt för inlagda sillprodukter. Huvudregeln är att sillvikten alltid ska
deklareras oberoende av om inläggningen är i en klar lag eller en krämig sås.
Branschriktlinjen finns på www.fiskochskaldjursradet.se

0,92 g
1,0 g
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Datummärkning

Särskilda villkor för förvaring

[Bilaga X (EG) nr 1169/2011]
Om hållbarheten är högst 3 mån räcker det med Bäst före följt av dag och månad (dd.
mm). Är hållbarheten 3-18 mån kan man skriva Bäst före utgången av följt av månad och
år (mm åååå) eller Bäst före följt av dag, månad och år (dd mm åååå). Om man väljer
Bäst före utgången av ska dag inte anges.
Om längre hållbarhet än 18 månader – räcker det att ange året. Sista förbrukningsdag
måste alltid anges med dag månad och eventuellt år (dd mm åååå).
Livsmedel som betraktas som mycket lättfördärvliga ska märkas med ”Sista förbrukningsdag”. Ett livsmedel betraktas som mycket lättfördärvligt om risk finns för att
livsmedlet kan utgöra risk för människors hälsa, och att detta inträffar inom kort tid
(inom ett fåtal dagar). Livsmedel som märkts med sista förbrukningsdag ska åtföljas av
förvarings-/bruksanvisning och får inte saluföras efter detta datum.
Föreningen Fisk och Skaldjursrådet har tagit fram branschriktlinjer för Fisk och skaldjursprodukter, där man angett hållbarheten för olika produkter. Branschriktlinjerna hittar du
på www.fiskochskaldjursradet.se

Om ett livsmedel behöver förvaras på ett särskilt sätt för sin hållbarhet, ska det märkas
med förvaringsanvisning. Kylvaror ska t ex märkas med kylförvaringsanvisning.
Om livsmedlet ska förvaras eller användas på ett särskilt sätt efter öppnandet ska det
stå i märkningen. Det gäller i första hand om hållbarheten väsentligt förändras efter
öppnandet.

Identifieringsmärke
Ska anges för animaliska produkter. Ska innefatta packningsland alternativt landsförkortning, anläggningens godkännandenummer och handelsområde (t ex EG, EFTA).
En vara förpackad i Sverige ska ha texten Sverige eller SE, anläggningens godkännandenummer och förkortningen EG.
Identifikationsmärkning
[ID-kod/Batchkod/Lotkod]
Identifikationsmärkningen är den kod som man kan spåra och identifiera ett parti med.
Bör föregås av ett L (står för lot), särskilt om det finns flera sifferangivelser som kan
misstolkas för att vara lotkoden. Är förpackningen redan märkt med bäst före dag med
minst dag och månad kan det ersätta ID-märkningen.

Särskilda märkningskrav för frysta (-18°C) livsmedel
Uttrycket ”Djupfryst” ska stå i anslutning till beteckningen/handelsbeteckningen.
Anvisningar om lagringstemperatur och förvaringstemperatur hos mottagaren ska
anges. Uppgift om att produkten ej bör frysas efter upptining ska anges på förpackningen.
Modifierad atmosfär
Om produkten är förpackad i modifierad atmosfär ska det anges.
Bruksanvisning - Tillagning
Anvisning ska anges om det annars är svårt att använda livsmedlet på rätt sätt. Detta
omfattar förslag på tillagning, stekning, kokning, tillagning i mikro mm. Tillagningsanvisning/bruksanvisning kan vara obligatorisk i vissa fall (se EG 1169/2011 art. 9).
Företagsnamn och adress
Det företag i vars namn livsmedlet säljs ska anges med företagsnamn och adress,
web adress och/eller telefonnummer.
Teckenstorlek
[se artikel 13 och bilaga IV i (EG) nr 1169/2011]
Obligatoriska märkningsuppgifter enligt ovan ska märkas med en teckenstorlek där lilla x
har en höjd om minst 1,2 mm. För små förpackningar, med en största yta som är mindre
än 80 cm2, kan de obligatoriska uppgifterna märkas med en teckenstorlek där lilla x har
en höjd om minst 0,9 mm.

Appendix
Definition av x-höjd

x-höjd
teckenstorlek
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Branschöverenskommelser och frivilliga märkningsuppgifter
•

•

•
•
•
•

Fiskbranschens Riksförbund och Föreningen Fisk och Skaldjursrådet har tagit 		
fram en branschöverenskommelser kring frivillig märkning av fångstområde för
de produkter som inte omfattas av dessa krav i Den gemensamma marknads-		
ordningen för fiskeri- och vatten bruksprodukter (EG) nr 1379/2013.
Länk: till ny överenskommelse FR lägger upp den på hemsidan +
Föreningen Fisk och Skaldjursrådet.
Föreningen Fisk och Skaldjursrådet har tagit fram branschriktlinjer för fisk och 		
skaldjur som omfattar vissa märkningskrav, metod för mätning av glasering, 		
viktangivelse sillinläggning, hållbarhet av djupfrysta produkter mm.
Du hittar dem på www.fiskochskaldjursradet.se
Nyckelhålet (se LIVS FS 2015:1 för regelverk). Även en vägledning är framtagen.
Frivilliga certifieringar som MSC, ASC, KRAV enligt deras respektive regelverk
se kapitel 6.
Sorteringsanvisning.
Närings- och hälsopåståenden (se förordning (EG) nr 1924/2006).

Exempel på märkning av produkter som ingår i
PRODUKTGRUPP 3
Exempel 1 | produktgrupp 3: Räkor inlagda i lake
Förutsättningar
Fiskbranschens Riksförbund rekommenderar branschen att ange artens vetenskapliga
namn samt fångstområde enligt den branschöverenskommelse som finns.
Ingående tillsatser deklareras med kategorinamn och E-nummer eller vedertaget namn.
Avrunnen vikt ska anges, varvid annan mängddeklaration inte krävs. Bäst före anges med
dag, månad och år (t ex 15 07 2017) och kan då samtidigt användas som identifikationsmärkning för att kunna identifiera och spåra livsmedelspartiet.
Produkten ska märkas med identifieringsmärke eftersom de är en animalisk produkt som
omfattas av förordning EG 853/2004. Näringsdeklaration (se regler för produktgrupp 3).
Eftersom hållbarheten förändras väsentligt när förpackningen bryts får räkorna
märkning om detta.
RÄKOR I LAKE
Ingredienser: Räkor (Pandalus borealis), salt, surhetsreglerande
medel (citronsyra), konserveringsmedel (E 211, E 202). Fångstområde:
Barents hav
Vikt: 360 g, avrunnen vikt 170 g

Bäst före:
Se datummärkning på burkens
sida (15 07 2017)

Näringsvärde per 100 g (utan lag):
Energi
320 kJ / 80 kcal
Fett
0,5 g
varav mättat fett
0,1 g
Kolhydrat
		
0,0 g
varav sockerarter
0,0 g
Protein
18,0 g
Salt
2,8 g

Förvaras kallt (+2° till +8°C).
Efter öppnandet: Kylförvaring (+2° till +8°C),
max 5 dagar.
Tillverkad av AB Räkan, Storgatan 1, 123 45 Kuststad,
kundkontakt: 011-11 11 11

Förpackningen kan också märkas med följande uppgifter (frivilligt) Sorteringsanvisning:
Sorteras som hårdplast.
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Exempel på märkning av produkter som ingår i
PRODUKTGRUPP 3
Exempel 2 | produktgrupp 3: Kallrökt skivad lax

Exempel på märkning av produkter som ingår i
PRODUKTGRUPP 3
Exempel 3 | produktgrupp 3: Sprödbakad skepparfisk

Förutsättningar

Förutsättningar
Förstekta panerade fiskbitar om 100 g som är formade som en fiskbit och bestående av
en blandning innehållande både torsk och rödspätta. Det är frivilligt att ange fiskarters
vetenskapliga namn som i detta fall är Torsk (Gadus morhua) och Rödspätta (Pleuronectes platessa). Den huvudsakliga ingrediensen är fisk 65%. Alla råvaror och ingredienser är
angivna i fallande storleksordning. Allergener är fetstilsmarkerade. Olja är angiven med
dess råvara (raps-). Enligt särskilda märkningskrav för djupfrysta livsmedel ska ”Djupfryst” stå i anslutning till beteckningen. Bäst före anges med dag, månad och år (t ex 30
01 2018) men även identifikationsmärkning (Lot nr) anges för att kunna identifiera och
spåra livsmedelspartiet. Näringsdeklaration (se regler för produktgrupp 3).
Tillagningsanvisning anges då det annars kan vara svårt att tillaga på bästa sätt.

Rökt fisk omfattas av kraven i produktgrupp 1 avseende handelsbeteckning, vetenskapligt
namn, produktionsmetod (odlad) och produktionsområde (odlingsland).
Om laxen fryses efter rökning skall den märkas med ”Upptinad”. Bäst före anges med
dag, månad och år (t ex 17 06 2017) och kan då samtidigt användas som identifikationsmärkning för att kunna identifiera och spåra livsmedelspartiet.
Produkten ska märkas med identifieringsmärke eftersom det är en animalisk produkt
som omfattas av förordning EG 853/2004.
Näringsdeklaration (se regler för produktgrupp 3). Eftersom hållbarheten förändras
väsentligt när förpackningen bryts märks laxen med information om detta.

KALLRÖKT LAX SKIVAD

SPRÖDBAKAD SKEPPARFISK

Ingredienser: Lax* [Salmo salar], salt
*Atlantisk lax, odlad i Norge.
Vikt: 200 g

Djupfryst 50 st à 100g
Ingredienser: Sammanfogade bitar av torsk (Gadus morhua) och
rödspätta (Pleuronectes platessa) 65%, vetemjöl, vatten, rapsolja,
potatisstärkelse, salt, stabiliseringsmedel (E450, E451),

Bäst före:
17 06 2017

Näringsvärde per 100 g:
Energi
880 kJ/210 kcal
Fett
8,7 g
varav mättat fett
2,9 g
Kolhydrat
		
0,0 g
varav sockerarter
0,0 g
Protein
13 g
Salt
3,0 g

Förvaring: Kylvara 0-+4oC
Hållbarhet: Bäst före gäller oöppnad förpackning.
Öppnad förpackning bör konsumeras inom 3 dagar.
Producerad i Sverige för Laxen AB,
Storgatan 1, 123 34 Kustad, Kontakt 011-11 11 11

jäst, vitpeppar.
Vikt: 5kg
Bäst före: 30 01 2018
L16 180

Näringsvärde per 100 g:
Energi
900 kJ/220 kcal
Fett
12 g
varav mättat fett
0,9 g
Kolhydrat
		
15 g
varav sockerarter
0.2 g
Protein
14 g
Salt
0.8 g

Förvaring: Djupfryst vara - 18°C eller kallare.
Tillagning; stekugn: 185°C ca 25 min, varmluftsugn:
170°C ca 20 min. Tillaga fisken enligt anvisning eller tills
kärntemperatur, 65°C uppnåtts.
Fiskeföretaget AB, Storgatan 1, 123 45 Kuststad, kundkontakt: www.123.se

Förpackningen kan också märkas med följande uppgifter (frivilligt) Sorteringsanvisning:
Sorteras som plast.
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4.

LIVSMEDEL SOM INTE ÄR FÄRDIGFÖRPACKADE
ELLER SÄLJS DIREKT.

RUBRIK 4 kom bort !
Färska och frysta, obearbetade fisk- och skaldjursprodukter samt rökt fisk och kokta
kräftdjur med skal (enligt produktgrupp 1 och 2 i denna vägledning) som säljs oförpackade över disk ska följa samma regler som gäller för motsvarande förpackade produkter
kring handelsbeteckning, vetenskapligt namn, produktionsmetod, fångstområde/produktionsområde, redskapskategori och reglerna kring angivelse om upptinad för det som
varit fryst. Se vidare i artikel 35 i Den gemensamma marknadsordningen för fiskerioch vattenbruksprodukter (EG) nr 1379/2013. Nya krav vid försäljning över disk är att
redskapskategori ska anges.
För produkter som säljs oförpackade får ovanstående information anges på t ex skylt,
anslagstavla eller plansch. Observera dock att ovanstående uppgifter också måste
framgå på den faktura som följer fiskråvaran. Se exempel på faktura på nästa sida.
För att sälja produkt över disk som MSC / ASC eller KRAV gäller att företaget är
tredjeparts certifierat.
Länk till MSC/ASC se kapitel 6
För MSC försäljning gäller det att fakturor är korrekta för att inte bryta kedjan.
2.2

Om det vid försäljningen anges att produkter är certifierade, ska de identifieras på
respektive rad i tillhörande faktura, om inte alla varor på fakturan är certifierade.
Vägledning 2.2
Organisationer kan identifiera produkter på respektive rad på tillhörande faktura
på olika sätt, exempelvis genom att använda akronymerna MSC eller ASC i
produktbeskrivningen, certifieringsnumret eller ett internt unikt produktnummer som
svarar mot en certifierad produkt.
Om samtliga produkter på en faktura är certifierade räcker det att en
certifieringsuppgift (t. ex. certifieringsnumret) anges högst upp på fakturan.
Syftet med detta är att det ska vara tydligt för köparen och certifieraren
vilka produkter på en viss faktura som sålts som certifierade.
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Annan nödvändig information ska kunna förmedlas muntligt till konsumenten genom
den manuella betjäningen. Den som säljer livsmedel måste alltid informera om
allergena ingredienser ingår.

Fiskleverantör AB

Fakturanummer: 12345
Kundnummer: 12345
Datum: 2017.09.01

Fakturaadress:
Butik Glada Fisken AB
Båtvägen 1
111 22 Kuststad

Leveransadress:
Butik Glada Fisken AB
Båtvägen 1
111 22 Kuststad

Er ref: Lena B

Betalningsvillkor: 10 dgr netto
Förfallodatum: 2017.09.11
Vår ref: Pelle Sälj

Ordernr Lev.
datum

Art. nr.

Benämning

Antal

Enhet Pris

För sammansatta och beredda produkter som köps in för att säljas över disk ska alla
märkningsuppgifter medfölja antingen genom märkning på produkten eller via
handelsdokument som skickas innan eller medföljer produkten.

Belopp

1111
2014.08.26
			
			

1212

Räkor Färska Nordnorska,
10
(Pandalus borealis). Fiskad
med trål. Barents hav.

kg

100

1000 		

2222
2014.08.26
			
			
			
			

1313

MSC Sejfilé, benfri
20
(Pollanchius virens). 		
Upptinad. Fiskad med
med trål. Norska havet eller
Barents hav, MSC-C-XXXX

kg

50

1000 		

33333
2014.08.26
			
			

1414

Laxfilé (Salmo Salar).
Odlad, Norge.		

kg

70

7000 		

Adress:
Fiskleverantör AB
Kajkanten 2
123 45 Kuststad
www.fiskbranchen.se

10

Summa					

2700 SEK

Moms (12%)				

324 SEK

Avrundning				

0 SEK

Att betala					

3024 SEK

Telefon/Fax:
1010-123 456
/1010-654 321

Bankgiro:
123-4567

E-postadress:
info@fiskeleverantor.se

Dröjsmålsränta debiteras med
15% efter förfallodatum.
Innehar F-skattebevis.
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5.

HAVS SPÅRBARHETSSYSTEM

Nationellt system för spårbarhet av fisk och skaldjur
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ett nytt system för att spåra fiskerioch vattenbruksprodukter som fångas eller skördas i havet och som säljs i Sverige.
Senast 1 januari 2019 ska livsmedelsföretagen börja använda spårbarhetssystemet
Dock föreligger just en mängd oklarheter kring vilka fisksorter som omfattas, hur
systemet skall fungera tekniskt och vilka som omfattas av rapporteringsskyldigheten.
Branschen för just nu intensiva diskussioner om vad som gäller dessa frågeställningar
och andra.
Historik och omfattning
2009 antog EU en ny kontrollförordning för det europeiska fisket med bland annat skärpta krav på spårning för att få bättre kontroll på fångsterna och en säkrare konsumentinformation. Fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats eller odlats i havet ska kunna
spåras i varje försäljningsled från det att fiskaren säljer sin fångst till att den hamnar i
exempelvis butiker och restauranger. Kraven är ett komplement till det spårbarhetssystem som redan gäller för livsmedelssäkerhet i EU.
Kraven omfattar färska, frysta och kylda fiskeri- och vattenbruksprodukter, som ska
användas till livsmedel. Däremot omfattas inte beredda produkter som till exempel
inläggningar och fiskpinnar, eller fångster som används till foder.
Företag som köper eller förmedlar ett parti av fiskeri- eller vattenbruksprodukter ska
registrera information om partiet i HaV:s nya spårbarhetssystem, bland annat om vilket
fartyg eller vilken odling som produkterna kommer från, när och var de fångats eller
skördats och vilka redskap som använts. Informationen följer sedan med partiet i alla
försäljningsled. Kraven omfattar fångster som görs av EU-fartyg, även om det sker
utanför EU:s havsområden, samt produkter från havsodlingar i EU-vatten. Enligt EU ska
informationen också vara tillgänglig för behöriga kontrollmyndigheter, i Sveriges fall är
det Havs- och vattenmyndigheten.
HaV:s beslut innebar att föreskrifterna trädde i kraft den 1 september 2017.
Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska registrera sitt företag
och sina anläggningar. Ansökan om registrering skulle varit inlämnad till HaV den
1 oktober 2017. Senast den 1 januari 2019 ska de som berörs börja använda det nya
spårbarhetssystemet.
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6.

KARTOR OCH LÄNKAR

LISTA ÖVER FAOs DELHAVS-OMRÅDEN OCH SEKTIONER
INOMNames
NORDOSTATLANTEN
27 och 37)
of Sub-areas(FAO
andno.
Divisions
of FAO fishing areas 27 and 37
NORTH-EAST ATLANTIC
Nr delområde/ ICES
Namn på delområde
Subarea I
Barents Sea
Sektion
Subarea II

FÅNGSTOMRÅDEN
Världens alla vatten delas in i olika områden. Det är FAO (Food and Agriculture organization of the United Nations),
FN:s livsmedelsorganisation som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

18
Arktiska havet
57
Östra Indiska oceanen
21
Nordvästra Atlanten
58
Södra Indiska oceanen
27
Nordöstra Atlanten
61
Nordvästra Stillahavet
31
Västcentrala Atlanten
67
Nordöstra Stillahavet
34
Östcentrala Atlanten
71
Västcentrala Stillahavet
37
Medelhavet och Svarta havet
77
Östcentrala Stillahavet
41
Sydvästra
Atlanten
81
Sydvästra
ICES (International Council for the Exploration of theStillahavet
Sea)
47
Sydöstra Atlanten
87
Sydöstra Stillahavet
Internationella Havsforskningsrådet gör ytterligare en indelning som används i underlag till
51
Västra
Indiska
oceanen Lägg märke88
Stillahavet
vetenskapliga
analyser
av fiskbestånden.
till att det Södra
också här
finns ett område kallat
41

ex”27”.
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Norwegian Sea, Spitzbergen, and Bear Island

I 			
Barents
Division II a
1 Norwegian
Sea hav
Division II b
Spitzbergen
andhavet
Bear Island
II 			
Norska
och farvattnen kring Svalbard och Björnön
2 Skagerrak, Kattegat,
Subarea III
Sound, Belt Sea, and Baltic Sea; the Sound and Belt together
II a 			Norska
the Transition Area
2a known also asHavet
Division III a
Skagerrak
and Kattegat
II b 			
Farvattnen
kring Svalbard och Björnön
2b
Division III b,c
Sound and Belt Sea or Transition Area
III 			
Skagerrak,
Kattegatt, Öresund, Bälten och Östersjön
Division III b (23)3
Sound
Division III c (22) 3a Belt Sea
III a 			
Skagerrak och Kattegatt
Division III d (24-32) Baltic Sea
III b, c			
och Bälten
3b, cNorthÖresund
Subarea IV
Sea
III b 			
(23)North
Öresund
Division IV a
3b Northern
Sea
Division IV b
Central
North
Sea
III c 			
(22)
Bälten
3c
Division IV c
Southern North Sea
III d 			
(24-32)
Östersjön
3d Iceland
Subarea V
and Faroes Grounds
Division V a
IV 			
Grounds
4 IcelandNordsjön
Division V b
Grounds
IV a 			
Nordsjöns
norra del
4a Faroes
Subarea VI
Rockall, Northwest Coast of Scotland and North Ireland, the Northwest Coast
of
Scotland
and
North
Ireland also
IV b 			4b
Nordsjöns mellersta
delknown as the West of Scotland
IV c 			4c
Nordsjöns södra del
V 			5
Islands och Färöarnas socklar
V a 			Islandssockeln
5a
V b 			Färösockeln
5b
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VI 		 6
Rockall bank och Hebridernas farvatten
VI a 		 6a
Hebridernas farvatten
VI b 		 6b
Rockall bank
VII 		 7
Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska
		
kanalens östra och västra del, Bristolkanalen, Keltiska sjöns norra och 		
		
södra del, farvattnen sydväst om Irland - östra och västra delen
VII a 		 7a
Irländska sjön
VII b 		 7b
Farvattnen väster om Irland
VII c 		 7c
Porcupine bank
VII d 		 7d
Engelska kanalens östra del
VII e 		 7e
Engelska kanalens västra del
VII f 		 7f
Bristolkanalen
VII g 		 7g
Keltiska sjöns norra del
VII h 		 7h
Keltiska sjöns södra del
VII j 		 7j
Farvattnen sydväst om Irland - östra delen
VII k 		 7k
Farvattnen sydväst om Irland - västra delen
VIII 		 8
Biscayabukten
VIII a 		 8a
Biscayabuktens norra del
VIII b 		 8b
Biscayabuktens mellersta del
VIII c 		 8c
Biscayabuktens södra del
VIII d 		 8d
Biscayabuktens anslutning mot havet
VIII e 		 8e
Biscayabuktens västra del
IX		
Portugals farvatten
9
IX a		
Portugals farvatten - östra delen
9a
IX b		 9b
Portugals farvatten - västra delen
X 		 10
Azorernas sockel
XII		
Farvattnen norr om Azorerna
12
Grönländska sjön och farvattnen sydost om Grönland
XIV		
14
XIV a		 14a
Grönländska sjön
XIV b		 14b
Farvattnen sydost om Grönland
		

ICES indelning av Östersjön

		
MEDELHAVET och SVARTA HAVET
37. 1
37. 1 . 1
37. 1 . 2
37. 1 . 3
37. 2		
37. 2 . 1		
37. 2 . 2		
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Västra Medelhavet
Balearerna
Lejonbukten
Sardinien
Centrala Medelhavet
Adriatiska havet
Joniska havet

KARTA ÖVER OMRÅDEN I ÖSTERSJÖN

37. 3		
37. 3 . 1
37. 3 . 2		
37. 4
37. 4 . 1		
37. 4 . 2		
37. 4 . 3		

Östra Medelhavet
Egeiska havet
Levanten
Svarta havet
Marmara-sjön
Svarta havet
Azovska sjön

20
Skagerrak
21
Kattegatt
22
Bälthavet
23
Öresund
24
Arkonahavet
25
Bornholmshavet
ICES
av Nordsjön
26 indelning
Gdanskbukten
27
Västra Gotlandshavet

28-1
28-2
29-N
29-S
30
31
32

Rigabukten
Östra Gotlandshavet
Norra Gotlandshavet
Södra Gotlandshavet
Bottenhavet
Bottenviken
Finska viken
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Länkar:
MSC: https://www.msc.org/sv
KRAV: http://www.krav.se/fragor-och-svar-om-fisk
ASC: http://www.asc-aqua.org/
FAO KARTOR: http://www.fao.org/fishery/area/search/en
FAO 27 KARTA: http://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/fishing_areas_en.pdf
TULLVERKET: http://tulltaxan.tullverket.se/tariff/
LIVSMEDELSFÖRETAGEN: http://www.livsmedelsforetagen.se/vara-fokusomraden/livsmedelslagstiftning/allergier/
ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUNDET: http://astmaoallergiforbundet.se/
FISKBRANSCHENS RIKSFÖRBUND: http://www.fiskbranschen.se
LIVSMEDELSVERKET: http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/livsmedelsdatabasen/naringsdeklaration
FISK OCH SKALDJURSRÅDET: http://www.fiskochskaldjursradet.se
GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR IN EU: https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
ANLÄGGNINGAR I TREDJE LAND: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
Denna Märkningshandbok för sjömat har tagits fram i samarbete mellan:
Fiskbranschens Riksförbund
Box 673
451 15 UDDEVALLA
E-post: yngve.bjorkman@fiskbranschen.se
Telefon: 0522-393 69
Fax: 0522-100 31
Föreningen Fisk och Skaldjursrådet
Salavägen 5
745 39 ENKÖPING
Epost: fredrik@fiskochskaldjursradet.se
Telefon: 070-660 59 80.

Uppdatering:
Ansvaret för uppdatering av Märkningshandboken för SJÖMAT åligger de båda organisationerna som
skall gå igenom Märkningshandboken årligen för att avgöra om det måste ske en uppdatering.

3:e reviderade upplagan februari 2018

Föreningen Fisk och Skaldjursrådet

Salavägen 5 | 745 39 ENKÖPING
Epost: fredrik@fiskochskaldjursradet.se | Tel: 070-660 59 80
www.fiskochskaldjursradet.se
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