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Märkning av ägg som producerats av salmonellapositiva höns-
flockar  

 
 
 

Ägg från salmonellapositiva flockar, som spärrförklarats på grund av salmonellan, ska mär-
kas innan de levereras bort från gården. Märkningskravet gäller endast ägg avsedda att 
användas som livsmedel. Sådana ägg, som levereras för att bortskaffas på det sätt som 
avses i biproduktförordningen, märks inte på detta sätt. Kravet gäller utöver värpstallar för 
produktion också sådana värpstallar för avelshönor, som spärrförklarts på grund av salmo-
nella, om ägg som producerats där levereras för att användas som livsmedel. För märk-
ningen av äggen svarar ägaren eller innehavaren till djurhållningsplatsen. Den kommunala 
veterinären ska utöva tillsyn över att märkningskravet följs.  

 
 
 

Märkningen av ägg som producerats av salmonellapositiva hönsflockar regleras av: 
 
 

 Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1037/2013 om kontroll av salmonella hos 
höns och kalkoner  

 Kommissionens förordning (EG) nr 1237/2007 om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och beslut 2006/696/EG när det gäller utsläpp-
ande på marknaden av ägg från salmonellainfekterade flockar av värphöns  

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förord-
ningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 

 Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets för-
ordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg 

  
 

Om en Salmonella Enteritidis eller Salmonella Typhimurium -infektion konstaterats på en 
djurhållningsplats där salmonellapositiva höns hålls eller om äggen på en djurhållnings-
plats konstaterats utgöra källan till en matförgiftningsepidemi, finns det två alternativa sätt 
att märka äggen som de salmonellapositiva hönsflockarna producerat. En märkning med 
en diameter på minst 15 mm, inom vilken det står bokstaven B med en höjd på minst 5 mm 
eller också ett tydligt synligt kulört märke med en diameter på minst 5 mm. Det senare sät-
tet förutsätter inte något märke av en bestämd form och i praktiken kan man således 
märka äggen genom att spreja färg på ytan till dem. Färgämnet som används för märkning 
ska vara livsmedelsdugligt och färg får inte upplösas från skalet till äggen och blandas i 
äggmassan. Man kan använda en färg som normalt också används för märkning av ägg 
eller någon motsvarande livsmedelsfärg. 
För andra salmonellainfektioners del räcker det att förpackningarna som äggen transporte-
ras i och de yttersta äggen i förpackningarna märkts.  

 
Ägg från sådana flockar, som spärrförklarats på grund av salmonella, och som är avsedda 
att användas som livsmedel ska i regel levereras direkt till en godkänd anläggning som till-
verkar äggprodukter för att användas i pastöriserade äggprodukter. Äggen får levereras via 
ett äggpackeri endast, om den tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen och som ut-
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övar tillsyn över äggpackeriet (den officiella kommunala veterinären) har försäkrat sig om 
att verksamheten där inte medför korskontamination med ägg som härstammar från andra 
flockar. I äggpackeriets plan för egenkontroll ska beskrivas med vilka åtgärder korskonta-
mination förhindras.      

 
 
 

Uppdateringar av anvisningen: 
Meningen är att denna anvisning uppdateras då lagstiftningen ändras och också annars 
vid behov. Uppdateringarna och ändringarna räknas upp här. 
 
Uppdatering 3.3.2016: Lagstiftningsavsnittet i anvisningen har uppdaterats.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


