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Stockholm den 30 november 2022 

Kommerskollegium 

 

 

Synpunkter på Tysklands förslag om en djurhållningsmärkning,  

dnr 2022/01797 
  

Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) välkomnar förslaget och tycker att det är ett steg i rätt 

riktning att gå medborgarna till mötes genom att införa en obligatorisk märkning av 

djurhållningen för slaktgris. Vi ser fram emot liknande märkningar för andra djurslag.  
  

Kommerskollegium har uttryckt önskemål om att ta del av synpunkter angående följande 

frågeställningar: 

 

Hur förslaget påverkar saluföringen av färskt kött från slaktsvin från Sverige i Tyskland.  

Denna fråga är svår att besvara innan det står klart hur den tyska märkningen ska utformas i 

detalj och vilka krav som kommer att ställas på produkterna. Eftersom Sverige dock snarare 

importerar griskött från Tyskland istället för att exportera, så bör Sveriges saluföring som 

helhet påverkas minimalt vad gäller den aspekten.  

För de producenter som vill saluföra svenska produkter i Tyskland finns möjligheten att 

frivilligt ansluta sig till Tysklands djurhållningsmärkning. Svenska djurskyddsregler håller 

generellt sett en högre nivå än i Tyskland, men om den tyska märkningen ställer högre krav 

på specifika detaljer kan det komma att påverka saluföringen från Sverige negativt. Den 

aspekten bedöms dock ha en mycket begränsad påverkan på Sveriges exporthandel av 

griskött.  
  

Vilka effekter regleringen kan ha för handeln med Tyskland av animaliska produkter, 

särskilt med beaktande av att detta system sannolikt kommer att omfatta även andra 

animaliska produkter. 

Även denna fråga är svår att svara på innan detaljerna kring märkningen är klara. Man 

behöver bland annat ha kännedom om vilken prisnivå de tyska, märkta produkterna kommer 

att ha för att kunna bedöma effekterna. Rent generellt bedömer dock SDF att saluföring av 

svenska produkter inte kommer att missgynnas av att Tyskland inför en 

djurhållningsmärkning. Som tidigare anförts har Sverige en generellt sett högre miniminivå 

när det gäller djurhållning och svenskt kött bör även i fortsättningen ha ett högt värde för de 

konsumenter som värdesätter en god djurvälfärd. För de konsumentgrupper som 

värdesätter ett lågt pris men ändå vill gynna en förhållandevis bra djurhållning kan en effekt 

bli att de väljer de tyska, märkta varorna framför andra omärkta varorna, vilket är positivt ur 

ett djurskyddsperspektiv. 
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En tänkbar negativ effekt är att de svenska djurskyddskraven inte blir tillräckligt belysta, så 

att konsumenten kan uppfatta det omärkta svenska köttet som sämre ur 

djurskyddshänseende, även om produktionen lever upp till, eller överträffar, kraven för 

märkning. En annan risk är att de svenska producenter som vill ansluta sig till ett frivilligt 

program kan få ökade omkostnader, som möjligen inte står i proportion till intäkterna 

(beroende på bland annat hur certifieringen och prissättningen går till).  
  

Hur förslaget förhåller sig till EU-rätten och särskilt principen om fri rörlighet för varor. 

Detta är en juridisk fråga som vi inte tagit ställning till. 

 
 

 

För Svenska Djurskyddsföreningen, 
Maria Lönn 
Generalsekreterare 
 


