
   1(4)      180524 

 

Anmälan för registrering – 

primärproduktion livsmedel 

Enligt Art. 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 

 

 Blanketten skickas till: 

Länsstyrelsen Skåne  

Landsbygdsavdelningen 

291 86 Kristianstad 

1. Anmälan avser 

 Anmälan  Ändring 
 Avregistrering. Verksamheten som anmälan gäller 

kommer att läggas ner (datum): 

 

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren 
Namn/Företagsnamn 

  
Personnummer/Organisationsnummer 

  

 Adress 

  
 Telefonnummer 

  

 Postnummer 

  
 Ort 

  
 E-postadress 

  

 

3. Uppgifter om livsmedelsanläggningen/primärproduktionsplatsen 
Anläggningsnamn/Gårdens namn 

 

Kontaktperson 

 Adress (om annan än ovan)  Telefonnumm er (om annat än ovan) 

 Postnummer(om annat än 
ovan) 

 Ort (om annan än ovan)  E-postadress (om annan än ovan) 

 Kommun  Fastighetsbeteckning  Produktionsplatsnummer (PPN), om du 
håller djur för livsmedelsproduktion 

 

4. Varaktighet 

Verksamheten som anmälan gäller är (ange ett alternativ) 

 Pågående 

 Planerad, verksamheten beräknas starta (datum):  

Verksamheten som anmälan gäller kommer att bedrivas (ange ett alternativ) 

 Kontinuerligt/tillsvidare  

 Tillfälligt/tidsbegränsat. Ange under vilken period verksamheten kommer att bedrivas (från datum 

– till datum):  

Information: Vid nyetablering får verksamheten påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till 

länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen meddelat att verksamheten får påbörjas tidigare. 

 

5. Huvudsaklig produktionsinriktning 

Ange EN produktionsinriktning som är den huvudsakliga livsmedelsproduktionen på anläggningen,  

t.ex. uppfödning av nöt eller odling av spannmål till livsmedel:  

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00  010-224 11 10 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00  010-224 11 03    

Information om blanketten finns på sista sidan. 

 

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar 

personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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6. Produktionsinriktningar 

Kryssa i vad du producerar, som ska bli livsmedel, och ange hur mycket av varje du producerar på ett år.  

Kryssa också i vilka kvalitetssäkringssystem du har för livsmedelsproduktionen (frivillig uppgift). 

 

Växtodling livsmedel (Observera att odling av fodergrödor inte ska vara med.) 

Odling av livsmedel Omfattning (ton/år) 

 baljväxter 
 

 bladgrönsaker på friland 
 

 bär på friland 
 

 frukt på friland 
 

 köksväxter på friland (ej 

bladgrönsaker) 

 

 oljeväxter 
 

 potatis 
 

 sockerbetor 
 

 spannmål (livsmedel) 
 

 bladgrönsaker i växthus 
 

 trädgårdsväxter i växthus 

(tomat, gurka, bär, frukt mm.) 

 

 Annan växtodling till 

livsmedel, ange vad 

…………………………………….. 

 

 

Kvalitetssäkringssystem växtodling 

(frivillig uppgift) 

 Branschriktlinje Frilandsodlade grönsaker och 

bär 

 Branschriktlinje Spannmål, oljeväxter och 

trindsäd 

 Rekomendationer Fusariumtoxin 

 IP Sigill Spannmål och oljeväxter 

 IP Sigill Frukt och grönt 

 Miljöhusesyn 

 KRAV-certifiering 

 Ekologisk produktion (certifierad) 

 Tvärvillkorsrådgivning 

 Annat, ange vad 

…………………………………………..………………………. 

 

 

 

Köttproduktion 

 Omfattning 

Uppfödning av (djur till slakt/år) 

 fjäderfä och struts 
 

 får och get 
 

 gris, smågrisproduktion 
(antal smågrisar/år) 

 gris, slaktgris 
 

 gris, annat 
 

 hägnat vilt 
 

 häst 
 

 nötkreatur 
 

 kanin 
 

 Annat produktionsdjur, ange 

vad 

………….……………………………………. 

 

 

Kvalitetssäkringssystem köttproduktion 

(frivillig uppgift) 

 IP Sigill Kyckling 

 IP Sigill Gris 

 IP Sigill Nöt 

 Svensk fågels omsorgsprogram 

 Plan och riktlinjer campylobakter, fågel 

 Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, fågel 

 Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, gris 

 Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, nöt 

 Branschriktlinjer Lamm- och nötköttsproduktion 

 Branschriktlinjer Grisproduktion 

 Smittsäkrad besättning, Gris, nivå 1 

 Smittsäkrad besättning, Gris, nivå 2 eller 3 

 Smittsäkrad besättning, Nöt, nivå 1 

 Smittsäkrad besättning, Nöt, nivå 2 eller 3 

 Miljöhusesyn 

 KRAV-certifiering 

 Ekologisk produktion (certifierad) 

 Tvärvillkorsrådgivning 

 Annat, ange vad 

………………………………………………………………..……. 
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Mjölkproduktion 

Djurslag Omfattning (ton/år) 

 Nöt  

 Får  

 Get  

 Annat produktionsdjur, ange 

vad 

………….……………………………………. 

 

 Försäljning av opastöriserad 

mjölk direkt till konsument, 

max 70 liter/vecka 

 

 

Kvalitetssäkringssystem mjölk 

(frivillig uppgift) 

 Mejeriföreningarnas kvalitetssäkringssystem 

(Skånemejerier, Arla, Norrmejerier, m.fl.) 

 Branschriktlinje Mjölkproduktion 

 IP Sigill Mjölk 

 Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, 

mjölk och nöt 

 Miljöhusesyn 

 KRAV-certifiering 

 Ekologisk produktion (certifierad) 

 Tvärvillkorsrådgivning 

 Annat, ange vad 

………………………………………………………………………. 

 

Övrig primärproduktion av livsmedel  

 Omfattning 

 Odling av fisk och kräftdjur 
(ton/år) 

 Fiske (fisk och kräftdjur, viltfångade) 
(ton/år) 

 Honungsproduktion (biodling) 
(ton/år) 

 Jakt, frilevande vilt 
(antal djur/år) 

 Odling eller insamling av tvåskaliga 

blötdjur 

(ton/år) 

 Äggproduktion 
(värphönsplatser) 

 Odling av svamp 
(ton/år) 

 Insamling av vilda bär och svampar 
(ton/år) 

 Packeri inom primärproduktionen 
(ton/år) 

 Uppsamlingscentral för vilt 
(antal djur/år) 

 Samlingsplats/uppsamlingscentral för 

vegetabiliska primärprodukter 

(ton/år) 

 Odling av groddar 
(ton/år) 

 Annat, ange vad 

…………………………………………………………. 

(ton/år) 

 

Kvalitetssäkringssystem övrigt 

(frivillig uppgift) 

 Branschriktlinjer Honungsproduktion 

 Bihusesyn 

 IP Sigill Biodling 

 Svenska äggs omsorgsprogram 

 Miljöhusesyn 

 KRAV-certifiering 

 Ekologisk produktion (certifierad) 

 Tvärvillkorsrådgivning 

 Annat, ange vad 

…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

7. Övriga upplysningar 

󠄒  Torkar spannmål (till livsmedel) 

󠄒  Säljer små mängder primärprodukter direkt till konsument. 

Andra upplysningar som kan vara av betydelse för livsmedelskontrollen. 

 

 

8. Namnunderskrift 
 Ort  Namnunderskrift 

 Datum Namnförtydligande 

 

VÄND! 
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Information om blanketten 

Anmälan för registrering – primärproduktion livsmedel 
 
 

När ska jag göra en anmälan om registrering? 

Om du är livsmedelsföretagare i primärproduktionen ska 

du anmäla dina livsmedelsanläggningar till Länsstyrelsen i 

det län där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, så att 

anläggningarna kan registreras alternativt godkännas 

(produktion av groddar). Registreringen kostar inget. 

 

Du får inte sälja det du producerar som livsmedel om du 

inte är registrerad. 

 

Vad är primärproduktion av livsmedel? 

Exempel på primärproduktion och primärprodukter är 

• odling, skörd och torkning av spannmål på gården 

• odling, skörd och tvättning av potatis, rotsaker, 

grönsaker, kryddväxter, frukt och bär, inklusive enkla 

frukt- och grönsakpackerier 

• uppfödning av livsmedelsproducerande djur före 

slakt 

• mjölkning och förvaring av mjölk på gården 

• produktion, hantering och förvaring av ägg på 

gården 

• biodling och tillverkning av honung i anslutning till 

biodlingen 

• jakt, avlivning och urtagning i direkt anslutning till 

jaktplatsen, lagring och transport av vilt med päls 

respektive fjäderdräkt till vilthanterings-anläggning 

eller direkt till konsument 

• fiske och uppfödning av fisk, inklusive avlivning, 

avblodning, urtagning, kylförvaring och egen 

transport av fiskeriprodukterna till en anläggning. 

• insamling av vilda produkter, som bär och svamp, 

musslor och kräftor 

 

Vad är ett livsmedelsföretag? 

Om verksamheten har viss kontinuitet och viss grad av 

organisation betraktas det som livsmedelsföretag i 

primärproduktionen och ska registreras. Enkelt uttryckt så 

är du livsmedelsföretagare om det du producerar lämnar 

gården och går vidare i livsmedelskedjan. 

 

Vad är en livsmedelsanläggning? 

En livsmedelsanläggning är till exempel gården där du 

bedriver din produktion. Om du har flera anläggningar 

med olika adress använder du en blankett för varje 

anläggning. 

 

Undantag 

Om du bara producerar primärprodukter för eget bruk 

behöver du inte anmäla din livsmedelsproduktion. 

 

Varför måste jag anmäla att jag producerar 

livsmedel? 

Ett register över livsmedelsanläggningar i 

primärproduktionen behövs för att öka spårbarheten på 

livsmedel och för att Länsstyrelsen ska kunna utföra 

kontroller som ökar tryggheten för både 

livsmedelsföretagare och konsumenter.  

Reglerna om detta gäller i hela EU. 

 

Kontroll och riskklassificering 

Länsstyrelsen kontrollerar varje år ca 1 % av 

anläggningarna i primärproduktionen. 

Uppgifterna i din anmälan kommer att användas för 

Länsstyrelsens riskklassificering av den anmälda 

livsmedelsanläggningen.  

Kontrollen i primärproduktionen är avgiftsfri och 

riskklassificeringen medför därför inga kostnader för dig. 

Uppgiften om vilka kvalitetssäkringssystem du har är 

frivillig men underlättar riskklassificeringen och därmed 

prioritering av kontrollen.  

 

Ändring eller avregistrering 

Om du gör en betydande ändring i din verksamhet, t.ex. 

byter produktionsinriktning, eller om verksamheten 

upphör ska du anmäla det till länsstyrelsen. 

 

Verksamheter som ska anmälas till kommunen 

Verksamheter där primärprodukter bearbetas räknas inte 

som primärproduktion, till exempel gårdsmejeri, kvarn, 

tillverkning av saft eller sylt, rökning av fisk och liknande. 

Sådana verksamheter ska i normalfallet vara registrerade 

hos kommunen. 

 

Även om du säljer primärprodukter direkt till 

konsumenter på t.ex. torget, gården eller via internet samt 

om du själv transporterar dina produkter direkt till butiker, 

restauranger, gossister etc. ska du anmäla detta till 

kommunen för ev. registrering av försäljnings- eller 

transportverksamheten. Vissa undantag för 

direktförsäljning av små mängder primärprodukter finns. 

 

Lagstiftning om primärproduktion 

Som livsmedelsföretagare i primärproduktionen omfattas 

du och din verksamhet av relevanta delar av 

bestämmelserna i bilaga I till förordningarna EG (nr) 

852/2004 om livsmedelshygien och i bilaga III till 

förordning EG (nr) 853/2004 om särskilda hygienregler för 

livsmedel av animaliskt ursprung samt svensk 

livsmedelslagstiftning. Beroende på verksamhet kan även 

annan EU-lagstiftning vara aktuell. 


