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SAMMANDRAG 
 

Syftet med det riksomfattande projektet för tillsyn över skyddade beteckningar på livsmedel 

var att utveckla tillsynen över skyddade beteckningar i Finland och öka 

tillsynsmyndigheternas förmåga att uppdaga missförhållanden som hänför sig till skyddade 

beteckningar och ingripa i sådana med tillsynsmässiga metoder. Genom att utveckla tillsynen 

över skyddade beteckningar säkrar man också konsumentens rätt att få produkter som är 

äkta till sitt ursprung och sin kvalitet och säkerställer man företagarnas jämbördiga 

konkurrensställning i handeln med beteckningsskyddade livsmedel.  

 

I projektet deltog sammanlagt 14 tillsynsenheter (22 % av alla tillsynsenheter) inom fem olika 

regionförvaltningsverks område. Från början av april till slutet av oktober gjordes 

sammanlagt 228 tillsynsbesök. Det var frivilligt för tillsynsenheterna att delta i projektet. 

Deltagaraktiviteten var god och mängden kontroller stor i detta riksomfattande projekt. 

 

I projektet uppdagades tydliga avvikelser från de ingredienser som den skyddade 

beteckningen förutsätter vid tillverkning och marknadsföring av finländska produkter som 

beviljats skyddad beteckning. Av 14 kontrollerade tillverkare av karelska piroger tillverkade 

till exempel endast 3 tillverkare karelska piroger på det sätt som fastställts i 

produktspecifikationen. På motsvarande sätt hade produkterna som tre i projektet 

kontrollerade tillverkare som marknadsför kalakukko inte kallat produkterna kalakukko utan 

muikkukukko. I användningen av utländska beteckningar förekom också fel, mest i 

användningen av beteckningen feta. Feta verkar börja bli en allmänbeteckning och det kan 

inte betraktas som en godtagbar utveckling. 

 

Vi hoppas att tillsynsprojektet ökat insikten att det inte är frivilligt att följa systemet med 

skyddade beteckningar. En företagare kan således inte välja om han följer eller inte följer 

förordningen om skyddade beteckningar i fråga om en beteckningsskyddad produkt som han 

tillverkar eller marknadsför. Det vore också önskvärt att man i alla tillsynsenheter framöver 

mer än hittills fäster uppmärksamhet vid de brott mot beteckningsskyddet som uppdagats 

under projektet såväl i tillverkningen och marknadsföringen av produkter som i den rätta 

benämningen på matportioner och användningen av råvaror som beteckningen förutsätter. 

 

INTRODUKTION 
 

Systemet med skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel har varit i kraft i 

hela Europeiska gemenskapen sedan år 1993. Syftet med systemet är att skydda livsmedel 

och jordbruksprodukter mot missbruk och förfalskningar av deras etablerade beteckningar. 

För konsumenten utgör skyddet en garanti på att ursprunget, råvarorna och 

tillverkningsmetoden är kända och att de till väsentliga delar är de samma hos olika 

producenter. 
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Beteckningsskydd är ett etablerat begrepp i Finland. Med det avses kvalitetssystem som 

gäller skyddade ursprungsbeteckningar (SUB), skyddade geografiska beteckningar (SGB) och 

garanterade traditionella specialiteter (GTS). Skyddad ursprungsbeteckning och skyddad 

geografisk beteckning begränsar tillverkning eller produktion av produkten enbart till dess 

traditionella geografiska område. Garanterad traditionell specialitet skyddar åter produktens 

ursprungliga tillverkningsmetod och råvaror, men binder inte tillverkningen eller råvarornas 

ursprung till något geografiskt område. 

 

Beteckningsskyddet (registreringen av beteckningen) gäller i allmänhet sådana produkter 

(SUB, SGB), för vilka skyddet bygger på deras särskilda kvalitet, rykte eller annan egenskap. 

Det geografiska områdets särdrag kan påverka produktens särart. Garanterade traditionella 

specialiteter (GTS) har åter tillverkats av traditionella råvaror eller med traditionella metoder 

i flera generationers tid. Endast flera producenter tillsammans eller en organisation som 

representerar producenterna kan ansöka om skydd. 

 

Registreringen av beteckningen är en tvåstegsprocess som består av behandling på nationell 

nivå och behandling på gemenskapsnivå. Ansökan lämnas till Livsmedelsverket som 

behandlar ansökan och inleder ett nationellt invändningsförfarande. Om ansökan godkänns i 

Livsmedelsverket levereras den vidare till Europeiska kommissionen för behandling. 

Kommissionen svarar för arrangerandet av invändningsförfarandet och utvärderingen på 

Europeiska unionens nivå och därefter för en eventuell egentlig registrering av beteckningen. 

Över ansökan om beteckningsskydd utarbetas ett sammanfattande dokument som 

inbegriper en produktspecifikation. Det sammanfattande dokumentet är ett sammandrag av 

ansökan och kommissionen publicerar det på alla EU-språk i databasen Door. Skyddade 

beteckningar får användas endast under de förutsättningar som godkänts i det 

sammanfattande dokumentet. 

 

I Europeiska unionen har registrerats inemot 1 500 produkter med skyddade beteckningar. 

Av de skyddade produkterna utgör ostarna den största gruppen, efter dem följer frukter och 

grönsaker, kött och köttprodukter jämte olivoljor. En del av de skyddade beteckningarna är 

kända endast på nationellt plan, medan en del är kända på olika håll i världen. Alla är ändå 

åtminstone inom sitt område ryktbara och viktiga produkter. 

 

På Livsmedelsverkets webbplats (www.ruokavirasto.fi/sv/beteckningsskydd) beskrivs 

systemet med skyddade beteckningar och presenteras alla finländska och flera utländska 

livsmedel med skyddad beteckning. 
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1 PRESENTATION AV PROJEKTET 

1.1 Bakgrund 

 

Livsmedelsverket genomförde år 2018 ett projekt för tillsyn över produkter som omfattas av 

EU:s system för beteckningsskydd, eftersom systemet fortsättningsvis är rätt svagt känt i 

Finland. Det finns rätt få (10 produkter) livsmedel med skyddad beteckning i Finland i 

jämförelse med många andra EU-länder. I tillsynen har konstaterats att det ganska ofta 

begås fel i tillverkningen och marknadsföringen av livsmedel med skyddad beteckning. Enligt 

observationerna som gjorts inom tillsynen verkar det som om felen begåtts utan avsikt att 

vilseleda konsumenten och att de ofta beror på bristfällig kännedom om lagstiftningen om 

livsmedel och beteckningsskydd. Särskilt felen som observerats i användningen av utländska 

skyddade beteckningar beror i allmänhet på okunnighet. Några kända beteckningar upplevs 

som allmänbeteckningar och de används oberoende av om livsmedlet i fråga är av just denna 

uttryckliga beteckningsskyddade kvalitet eller av någon liknande kvalitet. 

 

Livsmedelsverket har regelbundet väglett och skolat livsmedelstillsynsmyndigheterna i 

tillsynen över produkter med skyddad beteckning. Trots det har ämnet fått rätt liten 

uppmärksamhet i livsmedelstillsynen. Traditionellt har man i tillsynsenheterna riktat 

tillsynsresurserna på risker som äventyrar konsumenternas hälsa, eftersom tillsynen som 

utövas på basis av den allmänna livsmedelslagstiftningen planeras och inriktas utgående från 

riskerna. Bristen på tillsyn över produkter med skyddad beteckning orsakar inte 

konsumenterna någon hälsorisk, men fel användning av beteckningarna kan vilseleda 

konsumenterna och orsaka dem ekonomiska förluster. 

 

Den kontroll som hänförde sig till tillsynen över skyddade beteckningar som Europeiska 

kommissionen gjorde i Finland hösten 2015 tjänade också som en viktig sporre att 

genomföra tillsynsprojektet. Som en följd av den rekommenderade kommissionen att 

tillsynen över skyddade beteckningar förbättras. Eftersom systemet med skyddade 

beteckningar har tydliga egenskaper som konsumenterna och företagarna har nytta av, är 

det viktigt att få systemet att fungera på rätt sätt också i Finland. Därför arrangerades år 

2018 ett riksomfattande projekt för tillsyn över livsmedel med skyddad beteckning. 

 

1.2 Syften med projektet 

 

Syftena med projektet för tillsyn över skyddade beteckningar var att höja kvaliteten på 

tillsynen över skyddade beteckningar i Finland och öka tillsynsmyndigheternas förmåga att 

uppdaga och ingripa i missförhållanden som hänför sig till beteckningsskyddet med 

tillsynsmässiga metoder. Genom att utveckla tillsynen över skyddade beteckningar ville man 

också säkra konsumentens rätt att få produkter som är äkta till sitt ursprung och sin kvalitet 

och säkerställa företagarnas jämbördiga konkurrensställning i handeln med 

beteckningsskyddade livsmedel. Man ville också lyfta fram tillsynen över förpackade 

produkter med skyddad beteckning i detaljhandeln. Man ville få så många tillsynsenheter 
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som möjligt att delta i projektet. Man hoppades att ett brett deltagande skulle stöda 

tillsynsenheternas gränsöverskridande informationsutbyte och samarbete. 

 

2 LAGSTIFTNING 
 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för 

jordbruksprodukter och livsmedel  

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 om tillämpningsföreskrifter för 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för 

jordbruksprodukter och livsmedel  

 

Livsmedelslagen 23/2006 (9 §, 54 d § och 54 e §) 

 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1153/2014 om registrering av namnskyddade 

produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter 

 

Meddelande från kommissionen (2010/C 341/03) – Riktlinjer för märkning av livsmedel som 

innehåller ingredienser med ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska 

beteckningar (SGB) 

 

3 TIDTABELL 
 

Hösten 2016 – våren 2017 Presentation av projektet för 

livsmedelstillsynsmyndigheterna 

 

Våren 2017 – våren 2018  Utarbetande av tillsynsblanketter, vägledning och 

annat stödmaterial 

 

Mars-oktober 2018 Projektkontroller och inledande av nödvändiga 

tillsynsåtgärder  

 

Hösten 2018 – hösten 2019 Sammandrag av projektets kontrollresultat, utkast till 

slutrapport 

 

September-november 2019 Finslipning av rapporten, presentation och 

offentliggörande av resultaten av projektet 

 

 

Planeringen av projektet för tillsyn över livsmedel med skyddad beteckning inleddes redan 

hösten 2016, då det också presenterades på regionförvaltningsverkens (RFV) skolningsdagar. 

Projektet skulle ursprungligen genomföras redan under året 2017, men till slut framsköts 

genomförandet till år 2018. 
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4 KONTROLLERNA 
 

I projektet för tillsyn över livsmedel med skyddad beteckning inriktades kontrollerna på 

tillverkningen av produkterna (ingredienserna och processerna), märkningarna på 

förpackningarna och försäljningen (märkningarna och reklamen). Kontrollobjekt utöver 

ställena där livsmedel tillverkas var också restauranger och salladsbarer. Över utländska 

produkter med skyddad beteckning utövades särskild tillsyn genom kontroll av spårbarheten. 

Hänvisningarna till skyddad beteckning i beteckningarna på och i marknadsföringen av andra 

produkter beaktades likaså. Man rekommenderade att kontrollerna i projektet bedöms i 

enlighet med bedömningsanvisningen inom systemet Oiva (OIVA-anvisning 12.3 Produkter 

med skyddad beteckning) och att de också införs i tillsynsinformationssystemet. 

 

Karjalanpiirakka (GTS) (karelsk pirog) blev utvald för kontroll i egenskap av mest tillverkad 

finländsk produkt med skyddad beteckning. Kalakukko (GTS) togs med i projektet, eftersom 

det tillverkarna emellan har förekommit olika synpunkter på dess rätta sammansättning. Av 

de utländska skyddade beteckningarna togs den allmänt använda beteckningen på osten 

feta, osten parmesan och skinkan parmaskinka med för kontroll. De är alla skyddade 

ursprungsbeteckningar (SUB). 

  

Syftet med projektet var att kontrollera om man i tillverkningen av karelsk pirog och 

kalakukko använder sådana för dessa produkter i samband med registreringen godkända 

råvaror, framställningsmetoder och märkningar, som produktspecifikationen förutsätter. 

Man ville också kontrollera att karelska piroger och kalakukkor som saluhålls i lösvikt i 

detaljhandeln överensstämmer med den skyddade beteckningen genom att jämföra 

ingrediensförteckningen med produktspecifikationen. 

 

I restauranger, kaféer, stor- och centralkök jämte cateringföretag var syftet att kontrollera 

om produkterna eller dessas beteckningsskyddade ingredienser (såsom osten i fetasallad) 

verkligen är de nämnda beteckningsskyddade livsmedlen. På motsvarande sätt ville man 

kontrollera om den i detaljhandeln styckade ostbiten som saluhålls som parmesan är äkta 

parmesan. De utländska beteckningsskyddade produkternas äkthet säkerställdes så att man 

tog en närmare titt på produktförpackningarna hos företagaren och kontrollerade 

dokumentationen. 

 

Livsmedelsverket utarbetade tillsynsblanketter och bakgrundsmaterial till 

livsmedelstillsynsmyndigheterna som stöd för genomförandet av tillsynsuppdragen inom 

projektet och med tanke på rapporteringen. Det var frivilligt för tillsynsenheterna att delta i 

projektet och deltagandet var beroende av tillsynsenhetens tillgängliga resurser. Sannolikt 

till följd av knappa resurser deltog endast 14 tillsynsenheter i projektet, men de gjorde det 

desto aktivare. I Finland verkar sammanlagt 63 livsmedelstillsynsenheter, av vilka en dryg 

femtedel (22 %) deltog i detta tillsynsprojekt. 

 

Från början av april till slutet av oktober gjordes sammanlagt 228 tillsynsbesök, vilket är en 

stor mängd i ett riksomfattande projekt. Kontrollerna fördelade sig på följande sätt på 

enskilda tillsynsenheter: 
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Tabell 1: Tillsynsenheter som deltog i projektet och antalet kontroller som enskilda 

tillsynsenheter utförde. 
 

Regionförvaltningsverk 

(RFV) 

Tillsynsenhet Antal 

kontroller 

Södra Finland Helsingfors stads miljötjänster  7 

 6 

  12 

  19 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

terveydensuojelu  

15 

Östra Finland Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

ympäristöterveydenhuolto   

25 

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto  21 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto 

30 

Siilinjärven kunnan ympäristöterveydenhuolto 2 

Sydvästra Finland Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto 29 

Västra och Inre Finland Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto   31 

Miljö- och hälsoskyddet vid Västkustens 

miljöenhet 

18 

Norra Finland Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto  

5 

Oulun seudun ympäristötoimen 

ympäristöterveydenhuolto 

8 

Kontroller sammanlagt: 228 

 

 

Projektkontroller utfördes rätt heltäckande på olika håll i Finland. Ur tillsynsprojektets 

synvinkel var det ändå beklagligt att flera stora tillsynsenheter inte deltog i projektet. 

Utgående från tillsynserfarenheterna kan ändå antas att de erhållna resultaten beskriver 

läget i hela landet. 
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Figur 1: De under tillsynsprojektet utförda kontrollernas fördelning på olika 

regionförvaltningsverks (RFV) områden (n = antal kontroller). 

 

 

De under tillsynsprojektet utförda kontrollernas antal skilt för olika kontrollobjekt har 

presenterats i tabell 2. Kontrollernas fördelning på olika produkter och objekttyper har åter 

presenterats efter tabellen i figur 2. 

 

Tabell 2: De utförda kontrollernas antal skilt för olika produkter (tillverkning av karelsk 

pirog/kalakukko) och objekttyper. 
 

Produkt / objekttyp Antal kontroller 

Tillverkning av karelsk pirog 14 

Tillverkning av kalakukko 3 

Pizzerior, kebabrestauranger, gatukök 55 

Restauranger 65 

Kaféer 18 

Stor- och centralkök, cateringföretag 19 

Detaljhandeln 54 

Kontroller sammanlagt: 228 

 

 

59

78

29

49

13

Etelä-Suomi Itä-Suomi Lounais-Suomi Länsi- ja Sisä-Suomi Pohjois-Suomi
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Figur 2: Kontrollernas fördelning på olika produkter (tillverkning av karelsk pirog/kalakukko) 

och objekttyper (n = antal kontroller). 

 

  

14
3

55

65

18

19

54

Karjalanpiirakan valmistus Kalakukon valmistus

Pitseriat, kebabravintolat, grillikioskit Ravintolat

Kahvilat Laitos- ja keskuskeittiöt, pitopalvelut

Vähittäismyynti
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5 RESULTAT 
 

Resultaten av projektet för tillsyn över livsmedel med skyddad beteckning behandlas nedan 

skilt för varje beteckning. På så sätt blir såväl användningen av beteckningen vid tillverkning 

av produkten (karelsk pirog och kalakukko) som marknadsföringen (utöver de ovan nämnda 

även utländska beteckningar) behandlade. Resultaten behandlas skilt för restauranger och 

pizzerior, eftersom de kan ses som något annorlunda i fråga om menyerna och omgivningen. 

Olikheten antogs visa sig även i användningen av livsmedel med skyddad beteckning. 

 

5.1 Karjalanpiirakka (GTS) 

 

Karjalanpiirakka dvs. karelsk pirog har beteckningsskydd som garanterad traditionell 

specialitet, vilket innebär att tillverkningen av den inte är bunden till något geografiskt 

område. Karelska piroger tillverkas på olika håll i Finland. Av de 14 tillverkare av karelska 

piroger som granskades i projektet låg 8 inom Norra Karelens område, där tillverkningen av 

produkten har långa traditioner. 

 

Utgående från projektgranskningarna konstaterades att endast tre tillverkare tillverkar 

karelsk pirog på det sätt som förutsätts i den godkända produktspecifikationen. I 

sammanlagt 11 tillverkares produkter eller tillverkningssätt förekom avvikelser och de 

överensstämde således inte med definitionen på karjalanpiirakka i beteckningsskyddet. I fyra 

kontrollobjekt användes laktosfri mjölkdryck i tillverkningen och det var den vanligaste 

enskilda avvikelsen. Andra avvikelser från de godkända ingredienserna var att mjölkpulver, 

ägg och smör användes i fyllningen och att matolja användes som ingrediens i skalet. 

 

I detaljhandeln koncentrerades kontrollerna på kontroller av produkter som saluhålls i 

lösvikt, särskilt på produkter som bakats handelns egen bagerihörna. Vid granskning av 

detaljhandeln med lösviktsprodukter uppdagades många objekt, där rispiroger levererats till 

butiken eller kaféet, men produkten saluhölls som karelsk pirog. Systemet i en butikskedja 

gav karelsk pirog som märkning på hyllkanten, fastän produkten beställs och levereras till 

kedjan som rispirog. 

 

I samband med tillsynsprojektet observerades att de som tillverkar karelska piroger hade en 

felaktig uppfattning om att ändringar i beteckningsskyddet för karjalanpiirakka just då var att 

vänta. Därför hade man inte haft något behov att ingripa i avvikelser som uppdagades i 

tillsynen. En liknande uppfattning hade också en del av livsmedelstillsynsmyndigheterna som 

utövar tillsyn över företagarna. De gav i många objekt den villkorliga bedömningen: i 

avvikelser ingrips inte innan det är klart hur ansökan om ändring lyckas. I verkligheten har 

någon ansökan om ändring i fråga om karjalanpiirakka inte lämnats till myndigheterna ens 

fem månader efter kontrollerna i projektet. Sedermera har saken avancerat och 

Livsmedelsverket sände en ansökan om ändring till Europeiska kommissionen den 3 maj 

2019 i avsikt att ansöka om en mindre ändring (minor amandment). I skrivande stund 

(5.11.2019) behandlas saken fortfarande av kommissionen. 
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Då Livsmedelsverket beredde sig på att ta emot en ansökan om ändring framgick att det till 

behandlingen av den ursprungliga ansökan hänförde sig oklarheter som med åren lett till 

missuppfattningar. En del av detaljerna som uppenbarligen avsetts att ingå i definitionen 

hade inte kommit med i den offentliggjorda produktspecifikationen. Livsmedelsverket beslöt 

lösa det oklara läget till branschens fördel och än så länge ingrips således inte i användningen 

av mjölkpulver. Denna tolkning gäller ändå inte användning av laktosfri mjölkdryck och andra 

icke godkända ingredienser. Livsmedelsverket följer upp hur ansökan om ändring avancerar 

och utvärderar läget vid behov på nytt och vägleder företagarna och 

livsmedelstillsynsmyndigheterna. 

 

5.2 Kalakukko (GTS) 

 

Kalakukko är också en garanterad traditionell specialitet och dess tillverkningsplats har inte 

begränsats. Tillverkningen av produkten har ändå tydligt koncentrerats till regionen Norra 

Savolax. De tre tillverkare som var föremål för kontroll i tillsynsprojektet låg alla i Kuopio.  

 

I projektet konstaterades att inte ett enda objekts produkter kallats kalakukko utan 

muikkukukko. Kukkor med andra benämningar fanns också i dessa företagares produkturval. 

Tillverkarna var ändå på goda grunder föremål för kontroll, eftersom det på deras webbplats, 

produktförpackningar och förmodligen också i annat kommersiellt marknadsföringsmaterial 

sägs att företagen tillverkar kalakukkor. Benämningen kalakukko har då använts som en 

allmänbeteckning och det strider mot den grundläggande principen för beteckningsskyddet 

och stjäl fördelen av de företagare som tillverkar kalakukko enligt det skyddade receptet. 

 

Med kontrollerna i objekten uppdagades att beteckningen kalakukko i stor omfattning 

användes i beskrivningen av produkterna på tillverkarnas webbplats, fastän ingredienserna i 

produkterna inte motsvarade definitionen på kalakukko. Avvikelserna i fråga om 

ingredienserna och tillverkningsmetoderna var små. Mer betydande avvikelser var att 

havreflingor och margarin användes. I användningen av smörklickar och i eftergräddningen 

uppdagades också små avvikelser i förhållande till den godkända produktspecifikationen. 

Tillverkarna vägleddes att tillverka kalakukko enligt beteckningsskyddet eller att ta bort 

benämningarna kalakukko från förpackningarna och marknadsföringsmaterialet. Några 

uppmaningar bundna till en utsatt tid gavs inte. 

 

5.3 Feta (SUB) 

 

Feta är en av de bäst kända skyddade beteckningarna i systemet med skyddade 

beteckningar. Endast i Grekland och endast av en viss kombination av fårmjölk eller får- och 

getmjölk på ett visst sätt tillverkad ost får kallas feta. Produkten är mycket populär som 

råvara i till exempel sallader, pajer och andra maträtter. Hos konsumenterna har fetaosten 

en positiv image och det försöker man utnyttja i marknadsföringen av mat. 

 

I praktiken kom utnyttjandet av beteckningen feta fram särskilt i samband med de kontroller 

i projektet som gällde pizzerior och restauranger. I tillsynsprojektet utförde 
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livsmedelstillsynsmyndigheterna ett kontrollbesök i 55 pizzerior. I 43 av dessa uppdagades 

något fel i saker som hänför sig till beteckningsskyddet. Särskilt anmärkningsvärt var att det 

för varje av dessa 43 pizzerior också alltid rörde sig om felaktig användning av beteckningen 

feta. I beteckningen på eller som en ingrediens i pizzorna, salladerna eller kebabportionerna 

som saluhölls nämndes feta, men i stället för feta hade använts en annan ost. Orsaken till det 

var helt uppenbart den använda ostens billigare anskaffningspris. Enligt pizzeriaföretagarna 

var det också ny information att ordet feta endast får användas i samband med fetaost. 

Tillsynsmyndigheterna vägledde företagarna i saken och kommer att kontrollera saken under 

nästa kontrollbesök. 

 

I de restauranger som inte var pizzerior konstaterades brister i 27 av de 58 objekt som på 

något sätt använt beteckningsskyddade livsmedel. I 17 av dessa fall var det fråga om fetaost 

på samma sätt som i pizzeriorna också. Också i stor- och centralköken var observationen den 

samma: I 12 objekt konstaterades felaktig användning av beteckningsskyddet och i åtta av 

dem gällde felet fetaost. I några kaféer konstaterades också att någon annan ingrediens än 

feta använts i fetapajerna. På ostdisken i butikerna förekom i några objekt oklarheter som 

hänförde sig till ostbitens ursprung, men några tydliga oegentligheter konstaterades inte. 

Företagarna ombads fästa uppmärksamhet vid saken och vägleddes att agera på rätt sätt. 

 

5.4 Parmesan (SUB) 

 

Osten Parmigiano-Reggiano, mer bekant under beteckningen parmesan, är också bunden till 

en viss tillverkningsregion och råvara. Denna beteckning får användas endast på sådana 

ostar, som tillverkats av mjölk som producerats i den italienska regionen Parma med 

kringliggande landskap. 

 

Felaktig användning av beteckningen parmesan konstaterades inte i en endaste pizzeria. I 

kontrollerna i restauranger inrapporterades några fall, där parmesan nämns i portionens 

namn, såsom parmesankyckling utan att ingrediensen parmesan använts i själva portionen. I 

en salladsbar i en butik konstaterades annan ost i stället för parmesan. I det fallet ombads 

företagaren antingen byta ut osten eller ostens beteckning. I samband med kontrollerna 

vägleddes företagarna till rätt användning av den skyddade beteckningen. 

 

5.5 Parmaskinka (SUB) 

 

Parmaskinkan med den exakta skyddade beteckningen Prosciutto di Parma kommer som 

osten parmesan från den italienska regionen Parma. Lufttorkade skinkor som tillverkats i 

Italien och på annat håll i Europa också kan påminna om parmaskinkan och därför lockas till 

exempel restaurangerna att i stället för äkta parmaskinka använda någon annan, till 

anskaffningspriset billigare lufttorkad skinka. 

 

Av alla kontrollerade 65 restauranger använde fyra någon annan skinka än parmaskinkan de 

uppgett i sina portioner. I en pizzeria och i ett kafé användes någon annan 

beteckningsskyddad skinka i portionen än parmaskinkan som de uppgett. Andra avvikelser 



Projektet för tillsyn över skyddade beteckningar på livsmedel 
 

 
 

14 (74) 

konstaterades inte i fråga om denna beteckning. I samband med kontrollerna vägleddes 

företagarna till rätt användning av den skyddade beteckningen. 

 

6 GRANSKNING AV RESULTATEN SKILT FÖR OLIKA TYPER AV 

KONTROLLOBJEKT 
 

Det är intressant att granska resultaten av projektet såväl skilt för olika produkter 

(beteckningar) som skilt för olika kontrollobjekt (figur 3). Av kontrollrapporterna framgår 

tydliga skillnader i användningen av skyddade beteckningar mellan olika serveringsställen. I 

kaféerna och restaurangerna konstaterades färre fel än i kategorin pizzerior, 

kebabrestauranger och gatukök. 

 

 
Figur 3. Andelen fel som konstaterats i användningen av skyddade beteckningar i olika 

kontrollobjekt av alla kontrollerade (n = antalet). 

 

6.1 Detaljhandeln 

 

Kontrollerna som utfördes i detaljhandeln inriktade sig på ost- och bröddiskar, bagerihörnor 

och salladsbarer i dagligvaruhandeln, såsom stormarknader. De färdigförpackade livsmedlen 

uteslöts inte från granskningarna i projektet, men kontrollen av dem ansågs i första hand 

tillfalla den livsmedelstillsynsmyndighet som utövar tillsyn över tillverkaren. 

 

Av de kontrollerade detaljhandelsställena var 41 % sådana, där det inte förekom någonting 

att kontrollera (antagligen mindre stormarknader). I en tredjedel av objekten konstaterades 

felaktig användning av skyddade beteckningar. I merparten av dem rörde det sig om en i 

butiken tillfogad felaktig produktetikett, hylletikett med beteckningen feta, parmesan eller 

karjalanpiirakka och produktens namn och pris. Felet kunde snabbt rättas till i butiken. 
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Figur 4: Andelen felaktigt använda skyddade beteckningar i kontrollerna på 

detaljhandelsställen (n = antalet). 

 

6.2 Stor- och centralkök, cateringföretag 

 

Kontrollerna i stor- och centralkök inriktades på sådana objekt, där mat till matgäster på 

arbetsplatser, i sjukhus och i läroanstalter tillreds (och benämns). I tio (53 %) av de 19 

kontrollerade objekten konstaterades beteckningsskyddsfel. I åtta av dem hade i stället för 

fetaosten som angetts i samband med beteckningen använts någon annan ost. I fem objekt 

gällde felet beteckningen karjalanpiirakka, produkten som erbjöds motsvarade med andra 

ord inte definitionen på karelsk pirog. I benämningen av matportionerna har man sannolikt 

velat göra dem mer lockande utan att se saken ur beteckningsskyddets synvinkel. 

 

 

 
Figur 5: Andelen felaktigt använda skyddade beteckningar i kontrollerna i stor- och 

centralkök och i cateringföretag (n = antalet). 
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6.3 Kaféer 

 

Sammanlagt 18 kaféer kontrollerades. I fem av de kontrollerade kaféerna fanns inget att 

kontrollera, i sex fanns inget att anmärka och i sju förekom avvikelser i 

beteckningsskyddssaker. Felen som snabbt kunde rättas till gällde särskilt erbjudna 

produkter som benämnts som fetapajer och fetasallader och i vilka man använt någon annan 

ost än feta. 

 

 
Figur 6: Andelen felaktigt använda skyddade beteckningar i kontrollerna i kaféer (n = 

antalet). 

 

6.4 Restauranger (inte pizzerior) 

 

Objekten i denna kategori var ”traditionella” restauranger med förrätter, huvudrätter och 

efterrätter på menyn. Antalet kontrollerade objekt var 65. I mer än hälften av de 

kontrollerade restaurangerna fanns antigen inget att kontrollera eller så var 

beteckningsskyddssakerna i ordning. I beteckningsskyddssaker fanns något att anmärka om i 

sammanlagt 27 restauranger. I 17 av dem nämndes feta i portionen, fastän man använde en 

annan ost. I en del av dessa restauranger (6 st.) konstaterades motsvarande fel också i fråga 

om parmesan. 

 

Av kontrollrapporterna framkom att flera restauranger getts Oivabetyget Bra, fastän det 

fanns något att korrigera i beteckningsskyddsakerna. I Oiva-bedömningsanvisningarna 

vägleds man ändå att ge bedömningen Bör korrigeras, om det i verksamheten förekommer 

sådana missförhållanden som vilseleder konsumenten. 
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Figur 7: Andelen felaktigt använda skyddade beteckningar i kontrollerna i traditionella 

restauranger (n = antalet). 

 

6.5 Pizzerior, kebabrestauranger, gatukök 

 

I objekten i kategorin pizzerior, kebabrestauranger och gatukök förekom mest 

missförhållanden som gällde skyddade beteckningar. I alla 55 objekt som kontrollerades 

fanns något att kontrollera. I endast vart femte kontrollobjekt (22 %) var 

beteckningsskyddssakerna i ordning och skyddade beteckningar användes således på rätt 

sätt i dem. I de återstående 43 objekten (78 %) konstaterades användning av skyddade 

beteckningar på ett sätt som vilseleder konsumenten. I alla dessa hade använts ordet feta i 

beskrivningen av produkten eller i produktens ingrediensförteckning, fastän osten som 

använts i verkligheten var någon annan ost. I en del av objekten konstaterades också felaktig 

användning av andra skyddade beteckningar. Utgående från kontrollerna observerades att 

den som svarar för verksamheten i pizzerian i huvuddelen av objekten antingen inte vet att 

man med feta avser en alldeles särskild ost eller så vill den pizzerian medvetet vilseleda 

konsumenten. 

 

Vid genomgång av kontrollrapporterna konstaterades också att företagarna uppenbarligen 

inte till alla delar behandlats på ett jämbördigt sätt. Av de 43 objekten som agerat felaktigt 

hade huvuddelen vid kontroll fått bedömningen Bör korrigeras, men i 16 kontroller hade för 

samma fel ändå getts bedömningen Bra. 
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Figur 8: Andelen felaktigt använda skyddade beteckningar i kontrollerna i pizzerior, 

kebabrestauranger och gatukök (n = antalet). 
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7 SAMMANDRAG 
 

I det nu genomförda tillsynsprojektet identifierades avvikelserna från författningarna om 

beteckningsskydd (bland annat icke godkända ingredienser) och bildades en helhetsbild av 

läget i fråga om utmaningarna inom tillsynen över skyddade beteckningar. I projektet 

konstaterades att det trots vägledande tillsyn bland företagarna fortsättningsvis förekom 

ovisshet och missförstånd i fråga om produkternas korrekta sammansättning och 

tillverkningssätt. 

 

Särskilt de som tillverkar karelska piroger och delvis också de som utöver tillsyn över dessa 

hade allmänt den felaktiga uppfattningen att produktspecifikationen för karjalanpiirakka 

kommer att ändras. I det skedet hade någon ansökan om ändring ändå ännu inte lämnats till 

myndigheten. Den rådande uppfattningen var sannolikt en orsak till att man inte hade 

ingripit i alla avvikelser som uppdagats i tillsynen. I och med projektet väcktes diskussionen 

om karelska pirogens beteckningsskydd på nytt mellan företagarna och myndigheterna. 

Saken var också framme i medierna. Den ovan beskrivna processen främjade lämnandet av 

en ansökan om ändring av produktspecifikationen. Finland lämnade en ansökan om ändring 

av beteckningsskyddet för karjalanpiirakka till Europeiska kommissionen den 3 maj 2019. 

Ansökan behandlas fortsättningsvis av kommissionen. Om ansökan om ändring godkänns, 

kommer det att skapa klarhet i användningen av den skyddade beteckningen karjalanpiirakka 

och göra tillsynen enhetligare. 

 

Av de utländska beteckningarna var det beteckningen feta som allmänt användes på fel sätt. 

Feta verkar börja bli en allmänbeteckning i pizzeriorna och det kan inte betraktas som en 

godtagbar utveckling. Den grundläggande tanken med beteckningsskyddet är att 

upprätthålla mångsidigheten hos de europeiska livsmedlen och bevara till exempel unika 

ostar. Då benämningen feta används om ost på komjölk, är det ett brott mot kärnan i 

beteckningsskyddet. I felaktig användning av utländska skyddade beteckningar ingreps med 

ett styrande grepp under kontrollerna i projektet. Under kommande planmässiga 

kontrollbesök förväntas saken vara tillrättalagd. 
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8 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA ÅTGÄRDER 

 

En central observation i projektet för tillsyn över skyddade beteckningar var att en del av 

företagarna och tillsynsmyndigheterna hade en felaktig bild av det hur författningarna om 

beteckningsskydd borde följas. Företagaren väljer själv vilka produkter som han tillverkar 

eller marknadsför, men då han tagit en produkt med skyddad beteckning med i sitt 

produkturval, är beskrivningen av produkten bindande i sin helhet och det är då inte möjligt 

att flexa i fråga om beteckningen eller detaljerna som antecknats i det sammanfattande 

dokumentet. En annan viktig observation var att de skyddade beteckningarna i några fall 

verkar hålla på att bli allmänna beteckningar. Det kan inte anses godtagbart, eftersom det 

strider mot hela kärnan i systemet med skyddade beteckningar. 

 

Det ovan beskrivna kan delvis förklaras med att den riskbaserade bedömning som 

livsmedelslagstiftningen förutsätter har tillämpats på tillsynen över skyddade beteckningar. I 

lagstiftningen om beteckningsskydd ingår ändå också föreskrifter som syftar till att främja 

målen med den gemensamma jordbrukspolitiken. Systemet med skyddade beteckningar 

utgör en del av det kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel som har som mål 

att hjälpa livsmedelsproducenterna förmedla information till konsumenterna om 

produkternas särdrag och så säkerställa en rättvis konkurrens för sådana producenter, som 

producerar livsmedel som har egenskaper som ger ett mervärde. 

 

Systemet med skyddade beteckningar, beskrivningarna av produkterna och tillsynen över 

skyddade beteckningar har under årens lopp också utvecklats och preciserats.  Såväl de 

finländska som de utländska beteckningsskyddsbeskrivningarnas entydighet och 

tillsynsbarhet kan sålunda variera. Det för med sig sådana praktiska genomförings- och 

tillsynsproblem som observerats också i detta projekt. Om beteckningsskyddet inte längre 

svarar på det behov som det ursprungligen ansökts för, är det skäl för instansen som ansökt 

om skydd att fundera om beteckningsskyddet borde uppdateras. Tillsynen har som uppgift 

att försäkra sig om att författningarna om beteckningsskydd följs och så också skydda den 

fördel  som beteckningsskydd ursprungligen ansökts för. Livsmedelsverket anser det också 

ytterst viktigt att det fäst särskild uppmärksamhet vid att beteckningsskyddet är tydligt, 

entydigt och tillsynsbart då man ansöker om ett nytt beteckningsskydd. 

  

Resultaten av projektet för tillsyn över skyddade beteckningar visar att det förekommer 

många brister i användningen av skyddade beteckningar och att konsumenten sålunda kan 

bli vilseledd. 

 

Livsmedelsverket anser det också viktigt att man i alla tillsynsenheter framöver mer än hittills 

fäster uppmärksamhet vid brotten mot beteckningsskyddet, såväl i tillverkningen och 

marknadsföringen av produkter som i den rätta benämningen av matportioner och i 

användningen av råvaror som beteckningen förutsätter. Hur läget utvecklas flöjs upp och 
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utgående från bland annat den information som fås via systemet VATI 1 utvärderas om 

fortsatta åtgärder som hänför sig till tillsynen ännu krävs. 

  

De som tillverkar och marknadsför produkter med skyddad beteckning och organisationerna 

som verkar i livsmedelsbranschen borde också göra genomförandet av lagstiftningen om 

beteckningsskydd klarare och tydligare och företagen borde med egenkontroll säkerställa 

detta bättre än hittills. Särskild uppmärksamhet borde fästas vid att beteckningsskyddet är 

helhetsförbindande. Det utgör kärnan i beteckningsskyddet och skiljer produkten med 

skyddad beteckning från andra produkter av motsvarande typ. Med det säkerställs samtidigt 

också att företagarna är jämbördiga i konkurrenssituationer och att konsumenten skyddas 

mot vilseledande och ekonomiska förluster. 

 

I avsikt att främja ovan beskrivna mål informerar Livsmedelsverket uttömmande om 

resultaten av detta tillsynsprojekt, om slutsatserna av projektet och om förslag till fortsatta 

åtgärder. Livsmedelsverket utmanar företagarna, intressentgrupperna och 

tillsynsmyndigheterna i branschen med i arbetet med att utveckla omsättandet av 

beteckningsskyddet i praktiken. Livsmedelsverket förnyar webbplatsen som presenterar 

systemet med beteckningsskydd så att den framöver allt bättre tjänar som stöd till såväl 

tillsynen som företagarna såväl då det ansöks om beteckningsskydd som då 

beteckningsskyddet omsätts i praktiken. 

  

 
 
 
 
1 VATI dvs. det centraliserade systemet för verksamhetsstyrning och informationshantering inom miljö- och 
hälsoskyddet 
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- Sammanfattande dokument över osten parmesan 
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Bilaga 9: OIVA-anvisning 12.3 Produkter med skyddad beteckning 
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Bilaga 5: Kontrollblankett, restaurang/kafé, storkök, centralkök och catering 
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Bilaga 7: Bakgrundsmaterial  
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- Sammanfattande dokument över osten parmesan  

 

 



Projektet för tillsyn över skyddade beteckningar på livsmedel 
 

 
 

47 (74) 

 



Projektet för tillsyn över skyddade beteckningar på livsmedel 
 

 
 

48 (74) 

 
  



Projektet för tillsyn över skyddade beteckningar på livsmedel 
 

 
 

49 (74) 

- Ansökan om osten feta 
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- Bildtips för marknadstillsyn 
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Bilaga 8: Anvisning om tillsynen över skyddade beteckningar 
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Bilaga 9: OIVA-anvisning 12.3 Produkter med skyddad beteckning 
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