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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med 

låg risk för livsmedelssäkerheten 

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för

livsmedelssäkerheten (1258/2011) 2 och 3 § sådana de lyder 2 § ändrad i förordning
164/2016 och 3 § delvis ändrad i förordning 164/2016, som följer:

2 § 

Överlåtelse av primärprodukter direkt till konsumenten

Överlåtelse av följande produkter från producenten direkt till konsumenten ska anses
som sådan verksamhet som avses i artikel 1.2 c i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsme-
delshygien, i artikel 1.3 c och e i europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,
nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i 22 § 1 mom. i
livsmedelslagen: 

1) groddar högst 5 000 kg per år, bladgrönsaker högst 50000 kg per år, andra primär-
produkter av växter samt svampar högst 100 000 kg per år samt honung högst 2500 kg per
år,

2) fiskeriprodukter som primärprodukter, högst 5000 kg per år,
3) frilevande harar och kaniner, högst 1 000 djur per år, frilevande fåglar, högst 3000

djur per år samt frilevande hjortdjur, högst 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år per jäg-
are eller jaktförening, 

4) råmjölk på primärproduktionsstället, högst 2 500 kg per år,
5) övrig mjölkråvara på primärproduktionsstället, högst 2 500 kg per år,
6) hönsägg på primärproduktionsstället, vid lokal torghandel eller vid försäljning från

dörr till dörr, högst 20 000 kg per år,
7) övriga fågelägg, högst 5 000 kg per år.

3 §

Leverans av primärprodukter till lokal detaljförsäljning

Leverans av följande produkter från producenten till lokal detaljförsäljning, varifrån
produkterna överlåts direkt till konsumenten, ska anses som sådan verksamhet som avses
i artikel 1.2 c i allmänna förordningen om livsmedelshygien, i artikel 1.3 c och e i hygien-
förordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i 22§ 5 mom. i livsmedelsla-
gen:
Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG (32004R0852); EGT nr L 226, 25.06.2004, s.3
Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 22
Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom 98/48/EG.
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1) groddar högst 5 000 kg per år, bladgrönsaker högst 50000 kg per år, andra primär-
produkter av växter samt svampar högst 100 000 kg per år samt honung högst 2500 kg per
år,

2) frilevande harar och kaniner högst 1 000 djur per år och frilevande fåglar högst 3000
djur per år samt frilevande hjortdjur högst 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år,

3) fryst råmjölk högst 2500 kg per år, 
4) hönsägg till detaljhandelsföretag inom de regioner som avses i artikel 34 i kommis-

sionens förordning (EG) nr 598/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg, högst 30000 kg per år, 

5) övriga fågelägg högst 5 000 kg per år.
————

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

Helsingfors den 12 januari 2017

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Veterinärrådet Marjatta Rahkio
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