
   MÄRKNINGARNA PÅ FÄRSKA GRÖNSAKER, FRUKTER OCH BÄR I ETT NÖTSKAL 
   Exempel på märkningarna på olika grönsaker, frukter och bär vid försäljning i lösvikt eller förpackningar 
 
 

 

Jordgubbar INFORMATION SOM SKA GES OM LIVSMEDLET Lagstiftning 

 

  

Jordgubbar i lösvikt eller öppen ask – märkningar på säljskylten: 

 produktens beteckning 1) 3) 

 ursprungslandet (med landets namn) 1) 3) 

 klassen 1) 
 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(jordgubbar), ursprungslandet och klassen. Koden för livsmedelspartiet 
och vid behov bokstaven ”L” ska märkas ut på transportförpackningen 
eller i de relevanta handelsdokumenten. 
 
 
 

543/20111): 
art. 5.4 och 
art. 6.1 
JSMf 
834/20143),  
5 § och 7-8 § 
 
 
 

 

 

Information som krävs på förpackningen – märkningar på en låda eller 
sluten ask: 

 livsmedlets beteckning, om innehållet inte är synligt 1) 2) 

 partikoden 3)  

 ursprungslandet 1) 2) 

 förpackarens namn och adress 1) 2) 

 kvalitetsklassen 1) 

 vikten (mängden innehåll) 1) 2)  

 märkningar på finska och svenska (i tvåspråkiga kommuner bägge 
och i en enspråkig kommun på det språk som används i kommunen) 3)  

 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(jordgubbar), ursprungslandet och klassen. Koden för livsmedelspartiet 
och vid behov bokstaven ”L” ska märkas ut på förpackningen eller i 
handlingarna. 
 

543/2011: 
art. 3.2, art. 
6.2 och 
bilaga I,  
del B, del 7 
(VI) 
EPRf 
1169/20112),  
art. 9 
JSMf 
834/2014,  
4-5 §  

 

Jordgubbar 

Ursprungsland: 

Finland 

1 klass 

 

 

Jordgubbar 5 kg, 1 klass 

Ursprungsland: Finland 

Förpackare: Maria Jordgubbs, 

Jordgubbsvägen 1, 00100 

Helsingfors 

Partikod: 235467 
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Ärter INFORMATION SOM SKA GES OM LIVSMEDLET Lagstiftning 

 
 

Ärter i lösvikt eller öppen ask – märkningar på säljskylten: 

 produktens beteckning 1) 3) 

 ursprungslandet (med landets namn) 1) 3) 
 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(ärter) och ursprungslandet. Koden för livsmedelspartiet och vid behov 
bokstaven ”L” ska märkas ut på transportförpackningen eller i de 
relevanta handelsdokumenten. 

543/2011: 
art. 5.4 och 
art. 6.1 
JSMf 
834/2014),  
5 § och 7-8 § 
 
 

 
 
 
 
 

Information som krävs på förpackningen – märkningar på en låda eller 
sluten förpackning: 

 livsmedlets beteckning, om innehållet inte är synligt 1) 2) 

 information om partiet 3) 

 ursprungslandet 1) 2) 

 förpackarens namn och adress 1) 2) 

 vikten (mängden innehåll) 1) 2) 

 märkningar på finska och svenska (i tvåspråkiga kommuner bägge 
och i en enspråkig kommun på det språk som används i kommunen) 3)  

 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(ärter) och ursprungslandet. Koden för livsmedelspartiet och vid behov 
bokstaven ”L” ska märkas ut på förpackningen eller i handlingarna.  
 
 

543/2011: 
art. 3.1, art. 
6.2 och 
bilaga I,  
del A 
EPRf 
1169/2011,  
art. 9 
JSMf 
834/2014,  
4-5 § 

Ärter 

Ursprungsland:  

Finland 

Ärter 5 kg 

Ursprungsland: Finland 

Förpackare: Henrik Ärt, Baljvägen 3, 

30300 Tammerfors 

Partikod: 987654 
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Potatis INFORMATION SOM SKA GES OM LIVSMEDLET Lagstiftning 

 

Potatis i lösvikt – märkningar på säljskylten: 

 produktens beteckning 3) 

 sorten 4) 

 ursprungslandet 3)  
 

I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag för kvitton 
avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning (potatis), sorten och 
ursprungslandet för importerad potatis. Koden för livsmedelspartiet och vid behov 
bokstaven ”L” ska märkas ut på transportförpackningen eller i de relevanta 
handelsdokumenten. 

JSMf 
264/2012 4), 
4 §  
JSMf 
834/2014,  
5 § och 7-8 § 

 
 

Information som krävs på förpackningen – märkningar på en låda och sluten 
förpackning: 

 livsmedlets beteckning, om innehållet inte är synligt 2) 

 sorten 4) 

 ursprungslandet 2) 

 förpackarens namn och adress 2) 

 förpackningsdatumet 4) 

 förvaringsanvisningar eller minsta hållbarhetstiden 4)   
Om det är en detaljhandelsförpackning för konsumenten,  

 vikten om potatisen inte saluhålls till kilo- eller styckepris så att den är läslig 2) 

 märkningar på finska och svenska (i tvåspråkiga kommuner bägge och i en 
enspråkig kommun på det språk som används i kommunen) 3)  

 

I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag för kvitton 
avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning (potatis), sorten och 
ursprungslandet. Koden för livsmedelspartiet och vid behov bokstaven ”L” ska 
märkas ut på förpackningen eller i handlingarna. 
 

Författningarna om växters sundhet kräver att växtskyddsregisternumret märks ut på 
potatisförpackningar. Numret kan ha formen FI-12345 (alltså företagarens nummer). 
Numret ska vara märkt på förpackningarna alltid då potatisen flyttas. 5)  

EPRf 
1169/2011,  
art. 9 
JSMf 
264/2012,  
4 § 
JSMf 
834/2014,  
4-5 § 
JSMf 
17/2008 5),  
7 §  

Färskpotatis/matpotatis 10 kg 

Sort: Timo 

Ursprungsland: Finland 

Förpackare: Pär Potatis,  

Potatisvägen 2, 20200 Åbo 

Förpackningsdatum: 07072018 

Förvaringsanvisning… (…potatis 

ska förvaras skyddad mot ljus…) 

FI-12345 

Färskpotatis 

Sort: Timo 

Ursprungsland: 

Finland 
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Blåbär/amerikanska blåbär INFORMATION SOM SKA GES OM LIVSMEDLET Lagstiftning 

 

 

Blåbär/amerikanska blåbär i lösvikt eller öppen ask – märkningar på 
säljskylten: 

 produktens beteckning 1) 3) 

 ursprungslandet (med landets namn) 1) 3) 

 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(blåbär/amerikanska blåbär) och ursprungslandet. Koden för 
livsmedelspartiet och vid behov bokstaven ”L” ska märkas ut på 
transportförpackningen eller i de relevanta handelsdokumenten. 

543/2011:  
art. 5.4 och 
art. 6.1 
JSMf 
834/2014,  
5 § och 7-8 § 
 
 

 

 

Information som krävs på förpackningen – märkningar på en låda och 
sluten ask: 

 livsmedlets beteckning, om innehållet inte är synligt 1) 2) 

 information om partiet 3) 

 ursprungslandet 1) 2) 

 förpackarens namn och adress 1) 2) 

 vikten (mängden innehåll) 1) 2) 

 märkningar på finska och svenska (i tvåspråkiga kommuner bägge 
och i en enspråkig kommun på det språk som används i kommunen) 3)  

 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(blåbär/amerikanska blåbär) och ursprungslandet. Koden för 
livsmedelspartiet och vid behov bokstaven ”L” ska märkas ut på 
förpackningen eller i handlingarna. 
 

543/2011: 
art. 3.1, art. 
6.2 och 
bilaga I,  
del A 
EPRf 
1169/2011,  
art. 9 
JSMf 
834/2014,  
4-5 § 

 

Amerikanska blåbär 

Ursprungsland: 

Portugal 

Amerikanska blåbär, 3 kg 

Ursprungsland: Portugal 

Förpackare: Berry Grower 

Ltd., Berrystreet 2, 

Berryland 

Lot: 987654321 
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Hallon INFORMATION SOM SKA GES OM LIVSMEDLET Lagstiftning 

 
 
 

Hallon i lösvikt eller öppen ask – märkningar på säljskylten: 

 produktens beteckning 1) 3) 

 ursprungslandet (med landets namn) 1) 3) 
 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(hallon) och ursprungslandet. Koden för livsmedelspartiet och vid behov 
bokstaven ”L” ska märkas ut på transportförpackningen eller i de 
relevanta handelsdokumenten. 

543/2011: 
art. 5.4 och 
art. 6.1 
JSMf 
834/2014,  
5 § och 7-8 § 
 

 

 
 

Information som krävs på förpackningen – märkningar på en låda och 
sluten ask: 

 livsmedlets beteckning, om innehållet inte är synligt 1) 2) 

 information om partiet 3) 

 ursprungslandet 1) 2) 

 förpackarens namn och adress 1) 2) 

 vikten (mängden innehåll) 1) 2) 

 märkningar på finska och svenska (i tvåspråkiga kommuner bägge 
och i en enspråkig kommun på det språk som används i kommunen) 3)  

 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(hallon) och ursprungslandet. Koden för livsmedelspartiet och vid behov 
bokstaven ”L” ska märkas ut på förpackningen eller i handlingarna.  

543/2011: 
art. 3.1, art. 
6.2 och 
bilaga I,  
del A 
EPRf 
1169/2011,  
art. 9 
JSMf 
834/2014,  
4-5 §  

Hallon 

Ursprungsland: 
Finland 

Hallon, 200 g 

Ursprungsland: Finland 

Förpackare: Hans Hallon, 

Hallonbrinken 4, 40400 

Jyväskylä 

Partikod: 1234567 
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Äpplen INFORMATION SOM SKA GES OM LIVSMEDLET Lagstiftning 

 

Äpplen i lösvikt – märkningar på säljskylten: 

 produktens beteckning 1) 3) 

 sorten 1) 

 ursprungslandet (med landets namn) 1) 3) 

 klassen 1) 

 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(äpplen), sorten, ursprungslandet och klassen. Koden för 
livsmedelspartiet och vid behov bokstaven ”L” ska märkas ut på 
transportförpackningen eller i de relevanta handelsdokumenten. 

543/2011: 
art. 5.4 och 
art. 6.1 
JSMf 
834/2014,  
5 § och 7-8 § 
 
 
 
 

 

 

Information som krävs på förpackningen – märkningar på en låda och 
sluten förpackning: 

 livsmedlets beteckning, om innehållet inte är synligt; 1) 2) 

 sorten 1) 

 partikoden 3)  

 ursprungslandet 1) 2) 

 förpackarens namn och adress 1) 2) 

 klassen 1) 

 storleksklassen 1) 

 vikten (mängden innehåll) 1) 2) 

 märkningar på finska och svenska (i tvåspråkiga kommuner bägge 
och i en enspråkig kommun på det språk som används i kommunen) 3)  

 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(äpplen), sorten, ursprungslandet och klassen. Koden för 
livsmedelspartiet och vid behov bokstaven ”L” ska märkas ut på 
förpackningen eller i handlingarna. 
 

543/2011: 
art. 3.2, art. 
6.2 och 
bilaga I,  
del B, del 1 
(VI) 
EPRf 
1169/2011,  
art. 9 
JSMf 
834/2014,  
4-5 § 

 

 

Äpplen 

Lobo 

Ursprungsland: 

Finland 

1 klass 

 

 

Äpplen, Lobo, 1 klass, 50-60 mm, 

1 kg 

Ursprungsland: Finland 

Förpackare: Anna Äppelgren, 

Äppelgränden 5, 50500 S.t Michel 

Partikod: 23546798  
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Kantareller INFORMATION SOM SKA GES OM LIVSMEDLET Lagstiftning 

 

Kantareller i lösvikt eller öppen ask – märkningar på säljskylten: 

 produktens beteckning 3) 

 ursprungslandet (med landets namn) 3) 
 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(kantareller) och ursprungslandet. Koden för livsmedelspartiet och vid 
behov bokstaven ”L” ska märkas ut på transportförpackningen eller i de 
relevanta handelsdokumenten.  
 

JSMf 
834/2014,  
5 § och 7-8 § 
 

 

 

Information som krävs på förpackningen – märkningar på en låda och 
sluten ask: 

 livsmedlets beteckning, om innehållet inte är synligt 2) 

 information om partiet 3) 

 ursprungslandet 2) 

 förpackarens namn och adress 2) 
Om det är en detaljhandelsförpackning för konsumenten,  

 vikten om kantarellerna inte saluhålls till kilopris 2)  

 märkningar på finska och svenska (i tvåspråkiga kommuner bägge 
och i en enspråkig kommun på det språk som används i kommunen) 3)  

 
I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkterna (med undantag 
för kvitton avsedda för konsumenten) ska anges produkternas beteckning 
(kantareller) och ursprungslandet. Koden för livsmedelspartiet och vid 
behov bokstaven ”L” ska märkas ut på förpackningen eller i handlingarna.  
 
 

EPRf 
1169/2011,  
art. 9 
JSMf 
834/2014, 4-
5 § 

Kantareller, 200 g 

Ursprungsland: Estland 

Förpackare: Svampimport Ab, 

Importvägen 6, 60100 

Seinäjoki 

Partikod: 98675423 

Kantareller 

Ursprungsland: 

Estland 
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Hänvisningar till lagstiftningen 
1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad 
gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker 
2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 
3) Jord- och skogsbruksministeriets förordning (834/2014) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 
4) Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) om krav i fråga om vissa livsmedel (4 § Uppgifter som ska ges om 
matpotatis och 5 § Uppgifter som ska ges om stenmurklor)  
5) Jord- och skogsbruksministeriets förordning (17/2008) om skydd för växters sundhet (7 § Andra intyg eller märkningar över växters 
sundhet) 
 

  
 
 
God praxis, som en företagare använder för att entydigt kunna förknippa ett anlänt parti med handlingen som åtföljer detta parti:  
 

 
 

 


