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Svarsblankett 
Synpunkter på hållbarhetskriterier  - Gemensamma 
animaliekriterier 

Datum: 
2022-02-17 

Svarslämnare: 
Maria Lönn  

Organisation: 
Svenska Djurskyddsföreningen 

Synpunkter skickas in senast 2022-02-18 till 
charlotta.sjostrom@uhmynd.se 

 

Gemensamma hållbarhetskriterier för animalier 
De så kallade gemensamma animaliekriterierna är ett antal hållbarhetskriterier 

som ingår i flera animaliska produktgrupper såsom nöt-, gris-, lamm- & fårkött. 

Vissa kriterier ingår också i kyckling & kalkon, mjölk & mejeri samt ägg. 

 

Kriterierna omfattar information om ursprung för kött, transport av djur till slakt, 

bedövning vid slakt och ansvarsfullt producerad fodersoja. 

 

Revideringen av kriteriet för ansvarsfullt producerad fodersoja har resulterat i 

ett förslag med två kriterier, ett på basnivå och ett på spjutspetsnivå. Vi har för 

avsikt att förtydliga kriterierna ytterligare. Vi är därför särskilt intresserade av 

att få in synpunkter på om de är tydligt formulerade är funktionella på 

marknaden och drivande. Syftet med spjutspetskravet är att driva utvecklingen 

framåt i djuruppfödningen. 

 

 

KRITERIUM SYNPUNKT OCH FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
Information om 
råvarans 
ursprung - kött     
 
KravID: 11527    
Nivå: Basnivå   
Typ: Teknisk 
specifikation   

Svenska Djurskyddsföreningen är positiv till förslaget om 
krav på tydlighet vad gäller ursprung av kött.  

Bedövning vid 
slakt - kött    
 
KravID: 10763:1   
Nivå: Bas   
Typ: Teknisk 
specifikation   

 

Svenska Djurskyddsföreningen välkomnar förslaget om 
att djur ska vara bedövande innan slakt och att bevis och 
förslag till uppföljning har lagts till. Vi vill betona vikten 
av att kontrollera att kravet på bedövning följs. Eftersom 
det inte finns något EU-krav att märka kött som kommer 
från djur som slaktats utan bedövning, finns en ökad risk 
för att kött från EU kommer från icke bedövade djur. 
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Transport av djur 
till slakt    
 
KravID: 10762:1   
Nivå: Bas   
Typ: Teknisk 
specifikation   

 

Svenska Djurskyddsföreningen välkomnar förslaget men 
anser att formuleringarna av villkoren för att få förlänga 
transporter med 3 timmar bör skärpas. Nuvarande 
formuleringar ger alltför stort utrymme för tolkningar 
som inte är i linje med avsikten. Vi föreslår istället 
följande formuleringar: 
-Samtliga djur ska inspekteras. 
-Samtliga djur ska ges möjlighet att dricka vatten på 
transporten. 
-Ventilationen ska vara tillfredsställande och 
temperatursystemen ska vara anpassade efter den inre 
och yttre temperaturen. 

Svenska Djurskyddsföreningen är särskilt positiv till att i- 
och urlastning ingår i definitionen av transporttid samt 
att kraven nu också omfattar uppstallning och utfodring 
på slakteri.  

Ansvarsfullt 
producerad 
fodersoja   
 
KravID: 11113:1   
Nivå: Bas   
Typ: Teknisk 
specifikation   

 

Är kravet tydligt formulerat, funktionellt och drivande? 

Inga synpunkter 

Ansvarsfullt 
producerat 
fodersoja i 
uppfödningen   
 
KravID: 11528   
Nivå:  Spjutspets   
Typ: Teknisk 
specifikation   

 

Är kravet tydligt formulerat, funktionellt och drivande? 

 

Inga synpunkter 

 

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ KRITERIERNA 

Svenska Djurskyddsföreningen ser mycket positivt på att Upphandlingsmyndigheten i 

sina hållbarhetskrav ställer krav på djurskyddet och att förslag på bevis och hur detta 

ska följas upp har specificerats.  

 

 

 

 

 


