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Remissyttrande rörande ursprungsmärkning av kött 
(artikel 26.2b i EU nr 1169/2011) 

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för tillämpning av obligatorisk 

ursprungsmärkning av kött i anslutning till förordningen om information till 

konsumenterna (EU nr 1169/2011). Ursprungsmärkningen rör gris, lamm, get 

och fjäderfä och ska antas den 13 december 2013 och träda i kraft den 13 

december 2014. LRF, Svenskt Kött, Svensk Fågel, Svenska Fåravelsförbundet 

och Sveriges Grisföretagare (hädanefter kallad näringen) har beretts möjlighet 

att inkomma med synpunkter.  

Näringens svar är uppdelat i två avsnitt. I den första delen ges generella 

kommentarer på den powerpointpresentation med de tre alternativ för 

märkning som finns. I den andra delen ges specifika synpunkter på det 

arbetsdokument med utkast till regelförslag som lagts fram.   

Generella synpunkter på alternativen  

Kommissionens arbetsgrupp har lagt fram tre alternativ för ursprungsmärkning.  

 Alternativ 1 (enkel): EU/icke-EU, med krav på viss minimum tid för 

uppfödning innan slakt 

 Alternativ 2 (mellan): Uppfött i medlemsland/tredjeland med krav på 

viss minimum tid för uppfödning och medlemsland/tredjeland där 

djuret slaktats 

 Alternativ 3 (nöt): Medlemsland/tredjeland där djuret är fött, uppfött 

och slaktat 

Av dessa alternativ förordar näringen alternativ 3. Argumenten för detta är 

följande:  

Enhetlig köttmärkning 

Nötkött märks enligt alternativ 3 och det blir då enhetlig märkning för alla 

köttslagen. De frivilliga märkningar som finns i Sverige, t.ex. Svenskt kött och 

Svensk Fågel, använder denna modell något utökat; fött/kläckt, uppfött, slaktat 

och styckat/förädlat. Alternativ 2, som finns i utkastet till regelförslag, innebär 
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ett försvagande av ursprungsmärkningen. Djur som flyttats mellan länder under 

sin livstid får ett ursprungsland där de endast behöver ha vistats en kort tid.  De 

konsumenter som efterfrågar ursprunget på köttet, riskerar att vilseledas.  

Konsumentens rätt till fullständig och korrekt information 

Konsumenterna efterfrågar ursprunget på kött. I den europeiska 

konsumentorganisationen BEUCs konsumentundersökning 2013 svarade 83 

procent av de svenska konsumenterna att de tycker att det är viktigt att få reda 

på köttets ursprung. Vad gäller de olika stadierna i ett djurs liv (fött, uppfött, 

slaktat), visar en undersökning som gjordes av United Minds 2011 på uppdrag 

av Svenskt Kött och LRF om charkuterier att konsumenten vill veta både var 

djuret är fött och uppfött. Dessa stadier är starkt sammankopplade. 76 procent 

ansåg att det är mycket viktigt eller viktigt att djuret är fött och uppfött i 

Sverige för att uppfattas som svenskt.  

Djurskyddsreglerna skiljer sig åt mellan länder. Ett exempel är djuromsorgen 

för smågrisar som varierar mycket.  Ett annat är beläggningsgraden för 

kycklingar. Reglerna för djurtransport och slakt är också olika länder emellan 

och därför är det relevant för konsumenter att veta var djuret är fött, uppfött 

och slaktat. Många konsumenter är även kritiska till transport av djur mellan 

medlemsländer under deras uppväxt och med den märkning som nu föreslås 

kommer inte konsumenterna att veta om djuret transporterats runt till flera 

länder i Europa under sin livstid. Det finns också ett konsumentintresse att veta 

hur djuren slaktats samt om djuret bedövats före slakt. Något den svenska 

lagstiftningen kräver. 

Kostnadsuppskattning inte korrekt 

Svenska djur flyttas inte runt mellan länder under sin livstid på det sätt som 

görs i andra delar av EU. Det betyder att majoriteten av djuren föds, föds upp 

och slaktas i samma land och därför är de kostnadsuppskattningar som gjorts i 

Kommissionens konsekvensutredning inte relevanta för svensk kött- och 

fågelproduktion och slakt. Detta har också redovisats till utredningen som 

genomförts på Kommissionens uppdrag. De företag som däremot flyttar runt 

djur för att kostnadsoptimera produktionen kommer sannolikt att få ökade 

kostnader. Men företag som prioriterar konsumenters rätt att veta ursprung, 

smittskydd, djurskyddsnivå, spårbarhet och livsmedelssäkerhet, kommer inte 

att få ökade kostnader.  

Syftet med märkningen var att ge konsumenter fullständig och meningsfull 

information. I arbetsdokumentet med utkast till regelförslag verkar 

motverkande av eventuella kostnadsökningar för industrin att prioriteras och 

konsumentnyttan tolkas som lågt pris i första hand.  
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Möjlighet till frivillig märkning 

En märkning enligt alternativ 1 ger konsumenten alltför begränsad information. 

De konsumenter som efterfrågar ursprung får otillräcklig information på en 

irrelevant nivå (EU/icke-EU). Alternativet ger dock möjlighet för länder och 

företag att göra frivilliga märkningar som är bättre anpassade till 

konsumenternas efterfrågan. Det säkerställer också att produkter från 

tredjeland inte märks med ursprung EU. 

En märkning enligt alternativ 3 ger konsumenten den information som 

efterfrågas och ligger i linje med de frivilliga alternativ som idag finns. Det gör 

att de obligatoriska kraven kan kombineras med frivilliga alternativ.    

Märkning enligt alternativ 2 riskerar att försvåra för frivilliga alternativ 

eftersom ursprungsmärkningen blir förvirrande och den frivilliga märkningen 

hela tiden konkurrerar med den obligatoriska EU-märkningen.  

Specifika kommentarer på utkastet till regelförslag 

Generellt anser näringen att arbetsdokumentet med utkast till regelförslag, där 

alternativ 2 föreslås, sätter en alltför låg nivå på vad som krävs på 

ursprungsmärkning. För att konsumenten ska förstå märkningen krävs också en 

tydlig definition av vilka regler som gäller märkningen. Det måste vara tydligt 

att uppfödd endast betyder att djuret varit i landet två månader för gris, get och 

lamm och en månad för kyckling och i vissa fall ännu kortare tid.  

Två synpunkter på specifika artiklar: 

Article 5, point 1a  

“If the minimum period of rearing has not been met, that indication shall refer 

to the Member State or third country in which the animal or group of animals 

were last reared before the period of 15 days preceding the day of the slaughter 

for swine, sheep and goats, and before the period of 5 days preceding the day 

of the slaughter for poultry;” 

Artikeln är otydlig och svår att förstå. Innebär denna skrivning att kött kan 

märkas med “uppfödd” i ett land som djuret har varit i i endast 15 dagar för 

gris, get och lamm och 5 dagar för fågel? Eller hur ska minimiregeln tolkas? 

Om detta är den riktiga tolkningen är det enligt näringen inte en acceptabel 

definition av ett djurs ursprungsland och underminerar den satta minimitiden 

för uppfödning på två respektive en månad.  

Article 7 

Enligt detta förslag behöver inte köttfärs och s.k. ”trimmings” märkas med 

annat än EU/icke-EU beroende på vilken kunskap aktören har om ursprunget. 
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En relativt stor del av djuren blir köttfärs och ”trimmings” och då gör det att 

väldigt mycket kött blir utan ursprungsland. Det är också beklagligt att man 

över huvud taget inte tagit med köttberedningar. Denna typ av produkt 

förekommer i mycket hög utsträckning inom fjäderfäkött och charkuterier och 

är den största andelen som importeras till EU och handlas inom EU. I Sverige 

är cirka 80 procent av fjäderfäköttet som förs in till Sverige köttberedning. 

Detta försvårar för konsumenten, men även spårbarheten och därmed 

livsmedelssäkerheten försämras.  
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