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 Kontroll av livsmedels och foderanläggning i 
primärproduktionen

Länsstyrelsen genomförde den 27 augusti 2021 en kontroll av er 
livsmedelshantering i primärproduktion på fastigheten Östäng 1:22 i Alingsås 
kommun.

Kontrollen var föranmäld och ingår i Länsstyrelsens planerade kontrollverksamhet.

Närvarande var Ylva Lundin samt Christina Johansson och Magnus Johansson 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.

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

Det kan finnas avvikelser som inte uppmärksammades vid kontrollen. 

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

Du har ett företag som bedrivs på fastigheten Östäng 1:22 i Alingsås kommun. På 
fastigheten odlar ni köksväxter, bladgrönsaker, baljväxter och bär i växtodlingar på 
friland. Odling av trädgårdsväxter sker i växthus. Ni använder inga 
växtskyddsmedel. Utsäde köps in från frögrossisterna Semenco i Asmundtorp, 
Lindbloms frö i Hammenhög, Olssons frö i Helsingborg och Runåbergs fröer i 
Ucklum. 

Bevattning sker från ett närliggande grustag.

Du bedriver uppfödning av får/lamm som slaktas på Högen Slakt och säljs direkt 
till konsument utan mellanhänder. Fodret produceras från egen vall.
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Ni tillverkar honung från egen biodling. Äggproduktion från cirka 90 höns ingår 
också i verksamheten på fastigheten. All försäljning sker direkt till konsument via 
gårdsbutik eller REKO-ring.

Kontroll
Kontrollen utfördes som en revision och inspektion.

I kontrollen ingick granskning av utvalda dokument och uppgifter samt fysisk 
kontroll i produktions- och lagringsutrymmen. Vid kontrollen användes checklistor 
för kontroll av foder, animalier, ägg och vegetabilier och i primärproduktionen. 

De ifyllda checklistorna bifogas härmed.

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

Ägg

Ingen avvikelse

Övrigt

Ingen avvikelse
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Information
Kontroll görs med stöd av artikel 9 och 10 i Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EU) 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, 25 § i livsmedelsförordningen (2006:813), 12 b § 
i foderförordningen (2006:814), Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård 
(SJVFS 2019:25), Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och 
läkemedelsanvändning (SJVFS 2019:32) samt Statens Jordbruksverks föreskrifter  
2021:5 Saknr K112 om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. 
för att hindra spridning av zoonoser och andra smittämnen.

Ingen avgift kommer att tas ut för denna kontroll

Ärendet avslutas.

Övrigt
Om ni har frågor kring rapporten eller checklistorna, kontakta mig på telefon 010-
2245589 eller Länsstyrelsen växel 010-224 40 00.

Handläggare

Magnus Johansson

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

Bilagor:
-Checklista för kontroll av Vegetabilier i primärproduktion

- Checklista för kontroll av Animalier i primärproduktion

- Checklista för kontroll av Ägg i primärproduktion

- Checklista för kontroll av Foder 1,3 i primärproduktion

- Checklista för kontroll av hygienregler
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