
Fiskslakt och styckning 
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Livsmedelsverket har tagit fram ett antal bestämmelser som har två huvudsyften; att de 
livsmedel som säljs inte får vara skadliga, smittförande eller otjänliga som människoföda och 
att konsumenterna ska kunna lita på att märkningen av varorna är riktig. Detta gäller för 
alla livsmedel, inklusive livsmedelsprodukter från vattenbruket. Du som hanterar livsmedel 
yrkesmässigt är ansvarig för dina produkter.

Primärproduktion
Fiske, odling och insamling av levande fi skeriprodukter, 
till exempel havs- och insjöfi sk, kräftor, musslor 
och ostron, inklusive slakt och rensning av fi sk är 
exempel på primärproduktion och primärprodukter. 
Den som producerar livsmedel ska registreras 
som primärproducent hos Livsmedelsverket, vilket 
kräver en anmälan, som lämnas till Länsstyrelsen i 
verksamhetsutövarens län.

Vid leverans av små mängder primärprodukter 
av fi sk eller kräftdjur direkt till konsumenter eller till 
lokala detaljhandelsanläggningar råder en enklare 
hygienlagstiftning. (Det som ska uppfyllas är då 
de allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till EUs 
förordning om livsmedelshygien och de särskilda 
hygienkraven i avsnitt VIII, kapitel V, punkterna A 
och D i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.)

Med små mängder primärprodukter av fi sk eller 
kräftdjur avses:

1. högst 15 000 kilogram hel fisk per år från 
fi skodlingar, dock högst 300 kilogram per vecka,

2. fi sk från fi skefartyg motsvarande högst 15 000 
kilogram hel fi sk per år, dock högst 300 kilogram 
per vecka, och

3. högst 5 000 kilogram kräftdjur per år, dock högst 
100 kilogram per vecka

För att få sälja större mängder fisk måste 
verksamheten även anmälas som livsmedelsföretag 
hos kommunen och lyder då under mer omfattande 
hygienföreskrifter och krav på korrekt märkning 
av produkterna. Livsmedelsverkets detaljer 
kring hygien finns definierade i Fiskbranschens 
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vägledning om fiskprodukter, föreskrifterna om 
livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4) samt EUs 
förordning om livsmedelsinformation.

Slakteri, beredning och bearbetning
Det krävs oftast tillstånd för att anlägga ett slakteri 
för fi sk och det är antal ton slaktvikt per år som 
avgör om det krävs tillstånd från länsstyrelsen eller 
om det räcker med en anmälan till kommunen enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251).

För att driva en anläggning för beredning (såsom 
rökning av fi sk), konservering av fi sk eller skaldjur, 
eller för tillverkning av fi skmjöl, fi skolja eller fi skpellets 
krävs tillstånd av länsstyrelsen eller anmälan hos 
kommunen enligt förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Det krävs även tillstånd av länsstyrelsen för att 
driva en anläggning som ska framställa produkter 
som kan användas som djurfoder genom bearbetning 
av animaliska biprodukter som är kategori 3-material 
om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara 
per kalenderår enligt förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Registrering av Livsmedelsan-
läggning
Företagare ska anmäla s in anläggning t i l l 
kontrollmyndigheten i den kommun eller det län 
där verksamheten ska bedrivas. Företagare vars 
verksamhet ska kontrolleras av Livsmedelverket ska 
lämna in sin anmälan till Livsmedelsverket. Anmälan 
ska vara skriftlig. Se 11 § LIVSFS 2005:20. 

Syftet med att livsmedelsanläggningar ska registreras 
är att kontrollmyndigheten ska få kännedom om vilken 
typ av verksamhet en livsmedelsföretagare bedriver i 
en viss anläggning och var anläggningen är belägen, 
så att myndigheten kan utföra off entlig kontroll. 
Livsmedelsföretagare är skyldiga att informera 
kontrollmyndigheten om alla anläggningar som de 
ansvarar för. Företagaren ska lämna informationen 
till myndigheten på det sätt som myndigheten kräver. 
Se artikel 6.2 i förordning om livsmedelshygien (EG) 
nr 852/2004. 

De flesta livsmedelsanläggningar omfattas av 
krav på registrering, övriga ska godkännas (se 
nedan). Att vissa anläggningar måste registreras 
och andra godkännas beror bland annat på att olika 
verksamheter och anläggningar är förknippade med 
olika stora risker för konsumenten, se förordning 
(EG) nr 853/2004. Det är främst anläggningar som 
hanterar obearbetade animaliska livsmedel som ska 
godkännas. Undantagsvis kan obearbetade animaliska 
livsmedel levereras från en detaljhandelsanläggning 
till andra detaljhandelsanläggningar utan att 
godkännande krävs. 

Styckningsanläggning eller de-
taljhandelsanläggning med styck-
ningsverksamhet
Huvudregeln i lagstiftningen är att Livsmedelsverket 
godkänner slakterier som styckningsanläggningar. Det 
fi nns dock undantag när kommunen kan registrera 
verksamheten som en detaljhandelsanläggning 
beroende på t i l l  vem produkterna sä l j s . 
Undantaget från kravet att Livsmedelsverket ska 
godkänna styckningsverksamheten gäller bara för 
detaljhandelsanläggningar som säljer direkt till 
konsument.
En an läggn ing som,  fö ru tom försä l jn ing 
direkt t i l l  konsument, levererar t i l l  andra 
detaljhandelsanläggningar kan betraktas som en 
detaljhandelsanläggning, men bara om nedanstående 
tre kriterier för leveranserna är uppfyllda:

• De är av lokal karaktär = närområdet omfattar 
hemkommunen och angränsande kommuner.

• De sker marginellt = högst 500 kg per 
produktionsvecka.

• De sker begränsat = begränsat sortiment och/
eller antal mottagare.

Om den verksamhet man planerar uppfyller 
undantagen enligt de tre punkterna ovan ska 
anläggningen registreras hos kommunen istället för 
att godkännas av Livsmedelsverket.

Tillsyn
Det är L ivsmedelsverket som är ansvar ig 
myndighet för livsmedelslagstiftningen. Slakterier 
och beredningsverksamheter regleras även av 
förordningen om miljöfarlig verksamhet där 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver tillsynen 
inom respektive kommun. Kommunen är även 
tillsynsmyndighet för livsmedelslagstiftningen i 
samband med slakt om företaget slaktar mindre än 
250 ton fi sk per år. Livsmedelsverket är den myndighet 
som utför tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen om 
slaktvolymen överskrider 250 ton per år. Länsstyrelsen 
ansvarar för tillsyn av djurskydd i samband med slakt. 
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