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 Regeringen gav i juli 2019 Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk 
anmälan till EU-kommissionen om ursprungsinformation för kött som serveras på 
restauranger och i andra storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram efterfrågat 
underlag. Föreningen Vi Konsumenter har beretts möjlighet att yttra sig över 
Livsmedelsförslag till föreskrifter och dokument som stöder förslaget. Vi beklagar att 
yttrandet inkommit någon dag för sent, men hoppas att det ändå kommer beaktas. 
 

Livsmedelsverket föreslår att restauranger och andra storhushåll ska lämna konsumenterna 
information om ursprungsland för färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och 
fjäderfä som används som ingrediens i de måltider som serveras. Med ursprungsland avses 
uppfödningsland för det djur som köttet kommer från. Förslaget innebär att uppgifterna kan 
tillhandahållas skriftligt eller muntligt. Förslaget har utformats med hänsyn till att så långt 
som möjligt hålla nere både kostnaderna och de administrativa bördorna för de som berörs 
av de föreslagna föreskrifterna.  
 
Vi Konsumenter vill uttala att man anser ursprungsinformation är en viktig del i 
konsumenternas möjlighet att göra informerade och medvetna val. Detta har bekräftats av 
bl a BEUC:s studie, som refereras och den som SLV låtit genomföra.  Det finns en stark 
preferens för lokalt producerad mat, inte bara i Sverige. Ett starkt skäl är också bland annat 
att lagstiftning framför allt när det gäller djurskydd skiljer sig mellan länder. Flera 
konsumentstudier bekräftar svenska konsumenters engagemang i djurskyddsfrågor. I den 
senaste YouGov februari 2021 anser 80 procent att när det gäller kött, är det är viktigt att 
djuren behandlas väl.  Djurskydd är också högt prioriterat i många EU-länder enligt EU- 
barometern. Det finns också betydande skillnader i förbrukningen av antibiotika i 
djurhållningen i olika länder. I YouGov 2021 konsumentstudie anser 81 procent att det är 



viktigt med låg användning i djurhållningen. VK anser att ursprungsinformation också kan 
vara viktig när det gäller växtbaserade livsmedel. Användning av bekämpningsmedel i 
odlingen, skiljer sig mellan länder och inte minst finns det skillnader mellan EU och tredje 
land. 
 
VK stöder kravet på att ursprung anges för kött och kyckling som serveras på restaurang och 
i storhushåll. Livsmedelsverket anger uppfödningsland som ursprung. VK anser att det är 
viktigt ange var djuret är fött, uppfött och slaktat. Information om transport av djur under 
uppfödningstiden mellan länder är viktigt information. Ett exempel är holländsk 
kalvuppfödning, som bygger på att unga kalvar transporteras från många ursprungsländer, 
blandas och föds upp intensivt i Nederländerna. VK anser att Livsmedelsverket exempel på 
svensk nationell lagstiftning inom djurskyddslagstiftning behöver kompletteras. Det finns fler 
tydliga skillnader mellan Sverige och exempelvis EU. Sverige ställer krav på att kor 
sommartid ska vistas på bete. Kött från mjölkkor är väsentlig del av köttproduktionen. 
Suggor ska hållas lösgående. Svanskupering av grisar är förbjudet och tillämpas inte. 
Smågrisar får som grundregel inte avvänjas före 28 dagar. Sverige har utrymmeskrav för alla 
djurslag inklusive nötkreatur och får. Utrymmeskraven är större för grisar och kycklingar. 
Spaltgolv är dock tillåtet.   
 
Med vänlig hälsning 
Vi Konsumenter 
Gunnela Ståhle 
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