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Svensk Fjällröding AB
Elin.mehlhorn@hushallningssallskapet.se

Kontroll av livsmedelsanläggning i 
primärproduktionen
Länsstyrelsen genomförde den 22 september 2021 en kontroll av er 
livsmedelshantering i primärproduktion på Landöns fiskodling i 
Krokoms kommun.

Kontrollen var föranmäld och ingår i Länsstyrelsens planerade 
kontrollverksamhet.

Närvarande var Elin Mehlhorn, platschef för Svensk Fjällröding AB, 
samt Maria Lundvall och Lena Råghall från Länsstyrelsen.

Enligt EUs lagstiftning ska hela livsmedelskedjan ”från jord till bord” 
kontrolleras. Primärproduktion av livsmedel utgör den första länken i 
denna kedja. Syftet med kontrollen av primärproduktionen är att öka 
säkerheten för livsmedel som släpps ut på marknaden.

Beskrivning av verksamhet
Kontrollen inleddes med att ni berättade om företagets verksamhet 
och Länsstyrelsen berättade om syftet med kontrollen.

Den verksamhet som bedrivs är odling av Fjällröding till matfisk. 
Odlingen sker i kassar i Landösjön. Ny sättfisk kommer två gånger per 
år. När fisken väger cirka 600–1000 gram slaktas den i eget slakteri 
som ligger i direkt anslutning till kassodlingen. Förra året 
producerades cirka 300 ton fisk, maxproduktionen ligger på 500 ton. 
Läkemedelsbehandlingar förekommer inte.

Kontroll
Kontrollen utfördes som en revision och inspektion.

Vid kontrollen användes checklista för kontroll av animalier och fisk. 
Dessutom användes Livsmedelsverkets vägledning till 
kontrollmyndigheter m.fl. – livsmedelskontroll i primärproduktionen.

Kontrollrapport

Datum
2021-10-13

Ärendebeteckning 
281-8061-2021
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Kontrollområde och resultat av kontrollen

Rengöring och hygienisk produktion
Ingen avvikelse

Smittskydd
Ingen avvikelse

Journaler, hantering och lagring av avfall och farliga ämnen
Ingen avvikelse

Provtagning, rapporter och vattenkvalitet
Ingen avvikelse

Spårbarhet
Ingen avvikelse

Övrigt
Ingen avvikelse

Bedömning
Vid kontrollen noterades inga brister som kräver uppföljning eller 
fortsatt handläggning.

Det kan finnas avvikelser som inte uppmärksammats vid kontrollen.

Information
Kontroll görs med stöd av artikel 9 och 10 i Europaparlamentets och 
Rådets förordning (EG) nr 2017-625 av den 15 mars 2017 om 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen och 
av bestämmelserna om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel, samt 25 § i livsmedelsförordningen (2006:813).

Ingen avgift kommer att tas ut för denna kontroll.

Åtgärder
Ärendet avslutas.
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Övrigt
Om ni har frågor kring rapporten eller checklistorna, kontakta mig på 
telefon 010-2253268 eller Länsstyrelsen växel 010 - 225 30 00.

Lena Råghall

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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