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Konsumenter vill veta! 

 

Konsumenter vill ha märkning 

83 procent vill veta varifrån köttet kommer* 
 

                                       *BEUC, consumer survey, 

                                           undersökning gjord juli -12 
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Märket Svenskt kött 
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• Frivillig märkning sedan maj 2011 
– ICA, Coop, Axfood, Bergendahls & LRF står bakom 

 

• Kriterier 
 

– All köttråvara i produkten är från gris, nöt, häst och/eller får  
och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige 

– Hela produkten ska vara tillverkad och förpackad i Sverige 

– IP Livsmedel certifiering eller motsvarande 

– Stickprovskontroller 

 

 

 
 

 
 

 

 



Några exempel 
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Sverige  

1% av EUs produktion 

 
 

 2,4 miljoner grisar 

400 000 storboskap (knappt) 

  30 000 kalv 

260 000 får & lamm 
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Värden för Sverige 
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Lägst förbrukning av 

antibiotika inom EU 
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Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten, 2012 



Köttbranschen motsvarar 

20% av livsmedelsindustrin 

9 

• Strax över 9000 anställda idag 

• 1993 arbetade 15 000 inom köttindustrin 

• Svag ökning senaste åren, småskalig 

verksamhet 

• Extremt hård priskonkurrens 

• Anonyma köttet ökar 
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Om obligatorisk  

ursprungsmärkning  

i EU 



Ursprungsmärkning i EU  

• Nuläge: obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av frukt, 

grönsaker, nötkött, ägg, vin och honung. 

 

• Europaparlamentet beslutade 2011 obligatorisk 

ursprungsmärkning för gris, får, get och fågel. 

 

• Arbetet syftar till att ge bättre information på 

förpackningen till konsumenten.  



Alternativ för obligatorisk 

ursprungsmärkning 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Fött EU Holland 

Uppfött EU Danmark Danmark 

Slaktat EU Tyskland Tyskland 

I EU diskuteras olika tre olika alternativ för obligatorisk ursprungsmärkning: 

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

uppfödning innan slakt 

• Alternativ 2 (mellan): Ange uppfött i medlemsland/tredjeland med krav på 

viss minimum tid /minst 2 månader, 1 månad kyckling/ för uppfödning 

och medlemsland/tredjeland där djuret slaktats 

      Undantag för malet kött och sk ”trimmings” – EU-icke-EU 

• Alternativ 3 (nöt): Ange medlemsland/tredjeland där djuret är fött, uppfött 

och slaktat 

 

 



Vår ståndpunkt 

• Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Konsumenter,  

Vi Konsumenter, Djurskyddet Sverige, LRF,  

Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Grisföretagare, 

Avelspoolen, Svensk Fågel, Svenskt Kött förordar  

    alternativ 3:  fött, uppfött och slaktat 

• Argument: 

– Alla djurslag får en enhetlig märkning 

– Konsumenten får fullständig och relevant information 

– Kommissionens kostnadsuppskattning är inte korrekt för Sverige 

och andra länder med lite transport av djur mellan länder 

– Alternativ 3 är i linje med de frivilliga märkningar som redan finns 

och stödjer dem 

• Kräver förtydligande avseende märkning av malet kött 

och sk trimmings. 



Tidplan, EU obligatorisk 

ursprungsmärkning  

• EU-kommissionen ska anta regler 13 dec  2013   

     Träder i kraft 13 dec 2014. 

 

• Möte 30 sept   
Extern utvärdering och konsekvensbedömning presenteras för Standing 

Committee on the food chain and animal health (SCoFCAH) och MANCOM 

for animal products 

 

• 5 nov  
Presenteras lagförslaget för Standing Committee on the food chain and 

animal health (SCoFCAH) 

 

• 18 nov  
Röstar SCoFCAH om förslaget 
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Fråga: 

- Ursprungsmärkning har stark koppling till 

köttindustrin, arbetstillfällen och 

landsbygden. 

- Din ståndpunkt?  Varför och vilket 

engagemang i frågan?   

 

 

 

 

 

 

 


