
   
  

 

INOFFICIELL UPPDATERARAD FÖRORDNING , 1258/2011         19.3.2020 
Förordningen innehåller ändringarna 
164/2016, 15.3.2016 
23/2017, 12.1.2017 
1247/2019, 13.12.2019 
 
Vid de ändrade bestämmelserna finns hyperlänkar till förordningar. 
 
 
   1258/2011 
 

Statsrådets förordning 

 om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten  

Given i Helsingfors den 8 december 2011 

————— 
 

I enlighet med statsrådets beslut fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, föreskrivs med stöd av 13 § 7 mom. och 22 § 5 mom. i livsmedelslagen (23/2006), 
sådana de lyder i lag 352/2011: 

 
 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna förordning föreskrivs om verksam-

heter som är förenade med låg risk för livs-

medelssäkerheten vid sådana primärprodukt-

ionsställen och livsmedelslokaler som avses i 

13 och 22 § i livsmedelslagen.  
 

2 § 

Överlåtelse av primärprodukter direkt till 
konsumenten 

Överlåtelse av följande produkter från pro-

ducenten 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 Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 

853/2004 om fastställande av särskilda hy-

gienregler för livsmedel av animaliskt ur-

sprung, nedan hygienförordningen gällande 

livsmedel av animaliskt ursprung och i 22 § 1 

mom. i livsmedelslagen: 

1) groddar högst 5 000 kg per år, bladgrön-

saker högst 50 000 kg per år, andra primär-

produkter av växter samt svampar högst 100 

000 kg per år samt honung högst 2 500 kg 

per år, 

2) fiskeriprodukter som primärprodukter, 

högst 5 000 kg per år, 

3) frilevande harar och kaniner, högst 1 000 

djur per år, frilevande fåglar, högst 3 000 

djur per år samt frilevande hjortdjur, högst 10 

älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år per jä-

gare eller jaktförening, 

4) råmjölk på primärproduktionsstället, 

högst 2 500 kg per år, 

5) övrig mjölkråvara på primärproduktions-

stället, högst 2 500 kg per år, 
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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. 

(23/2017) 
 

3 § 

Leverans av primärprodukter till lokal       
detaljförsäljning 

Leverans av följande produkter från produ-

centen 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 hygi-

enförordningen gällande livsmedel av anima-

liskt ursprung och i 22 § 5 mom. i livsme-

delslagen: 

1) groddar högst 5 000 kg per år, bladgrön-

saker högst 50 000 kg per år, andra primär-

produkter av växter samt svampar högst 100 

000 kg per år samt honung högst 2 500 kg 

per år, 

2) frilevande harar och kaniner, högst 1 000 

djur per år samt frilevande fåglar, högst 

3 000 djur per år per jägare eller jaktföre-

ning, 

3) fryst råmjölk, högst 2 500 kg per år, 

4) hönsägg till detaljhandelsföretag inom de 

regioner som avses i artikel 34 i kommiss-

ionens förordning (EG) nr 589/2008 om til--

lämpningsföreskrifter för rådets förordning 

(EG) nr 1234/2007 när det gäller handels-

normerna för ägg, högst 30 000 kg per år, 

5) övriga fågelägg, högst 5 000 kg per år. 
(23/2017) 
 

4 § 

Hantering av animaliska livsmedel 

Följande verksamheter ska anses som sådan 

verksamhet som avses i 13 § 3 mom. i livs-

medelslagen. Dessutom ska verksamheterna 

enligt 1 och 4–7 punkten betraktas som verk-

samheter enligt artiklarna 1.3 d och e i hygi-

enförordningen gällande livsmedel av anima-

liskt ursprung eller som verksamhet på vilken 

tillämpas nationella anpassningar enligt arti-

kel 10 i den förordningen. På verksamheter 

som omfattas av punkterna 2 och 3 ska        

tillämpas nationella anpassningar enligt arti-

kel 10 i ovannämnda förordning och ett sär-

skilt undantag enligt artikel 12.1 a i kom-

missionens delegerade förordning (EU) 

2019/624 om särskilda bestämmelser för ut-

förandet av offentlig kontroll av produktion 

av kött och för produktions- och återutlägg-

ningsområden för levande musslor i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2017/625: (1247/2019) 
1) slakt av fjäderfä eller uppfödda kaniner 

och styckning av köttet på ett primärprodukt-

ionsställe, förutsatt att primärproduktionsfö-

retagaren överlåter kött av fjäderfä eller upp-

födda kaniner direkt till konsumenten eller 

levererar det till lokal detaljförsäljning, vari-

från produkterna överlåts direkt till konsu-

menten; en primärproduktionsföretagare får 

överlåta och leverera sammanlagt högst 

40000 kg fjäderfäkött per år och en mängd 

kaninkött som motsvarar sammanlagt högst 

20000 kaniner per år, 

2) slakt av ren och styckning av renkött på ett 

primärproduktionsställe när primärprodukt-

ionsföretagaren överlåter högst 5 000 kilo-

gram renkött per år direkt till konsumenten 

inom renskötselområdet enligt 2 § i rensköt-

sellagen (848/1990), (1247/2019) 
3) tillverkning av torkat renkött på ett pri-

märproduktionsställe när primärproduktions-

företagaren överlåter högst 500 kilogram tor-

kat renkött per år direkt till konsumenten 

inom renskötselområdet enligt 2 § i rensköt-

sellagen, (1247/2019) 
4) slakt av frilevande harar, kaniner, fåglar 

och hjortdjur och styckning av köttet när en 

jägare eller jaktförening levererar köttet till 

lokal detaljförsäljning, varifrån produkterna 

överlåts direkt till konsumenten; en jägare el-
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ler jaktförening får leverera kött motsvarande 

högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 

10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år, 

5) slakt av frilevande vilt och styckning av 

köttet när jägaren eller jaktföreningen överlå-

ter små mängder kött direkt till konsumenten, 

6) slakt av frilevande vilt och styckning av 

köttet när polisen eller en jaktvårdsförening 

överlåter köttet direkt till konsumenten,  

7) slakt av fjäderfä, ren, får, uppfödd kanin, 

frilevande harar, kaniner, fåglar och hjortdjur 

och hantering av köttet i samband med över-

levnadsutbildning inom en räddningsövning 

som anordnas av försvarsmakten eller gräns-

bevakningsväsendet. 

(164/2016) 
 

5 § 

Detaljhandelsföretags verksamhet som är 
marginell, av lokal karaktär och begränsad 

Vid leverans av animaliska livsmedel från 

ett detaljhandelsföretag till ett annat ska som 

sådan marginell verksamhet som avses i ar-

tikel 1.5 b ii i hygienförordningen gällande 

livsmedel av animaliskt ursprung anses leve-

ranser som uppgår till högst 1000 kg per år. I 

fråga om en mängd som överstiger 1000 kg 

anses utöver detta som marginell mängd även 

30 procent av den mängd animaliska livsme-

del som detaljhandelsföretaget årligen levere-

rar. (164/2016) 

Vid verksamhet enligt 1 mom. ska som 

verksamhet av lokal karaktär anses leveran-

ser inom landskapet eller motsvarande om-

råde. 

Vid tillämpning av 1 mom. på storkök an-

ses distributionsställena höra till samma de-

taljhandelsföretag, om överlåtelsen av anima-

liska livsmedel vid dem ingår i planen för 

egenkontroll hos det storkök som levererar 

maten. 
 
 

6 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 janu-
ari 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Helsingfors den 8 december 2011 

 
Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 

 
 

Livsmedelssäkerhetschef Veli-Mikko Niemi  
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