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Område Strategisk utveckling och stöd 

Juridiska avdelningen 

Stella Vahlberg 

Remissammanställning om förslaget om obligatorisk ursprungs-

information för kött som serveras på restauranger och  i andra 

storhushåll 

1. Inledning

Livsmedelsverket har remitterat ett förslag om obligatorisk ursprungsinformation för kött 

som serveras på restauranger och i andra storhushåll. Underlaget, bestående av 

föreskriftsförslag, remisspromemoria, konsekvensutredning, konsumentundersökning 

samt en redogörelse för sambandet mellan ursprung och kvalitet, remitterades till totalt 49 

livsmedelsföretag, branschorganisationer och myndigheter.  

Underlaget publicerades även på Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.se 

Det har inkommit 30 remissvar. 

2. Remissinstansernas inställning i korthet

Chefs Culinar, Eldrimner, Djurens rätt, Folkhälsomyndigheten, Helsingborg stad, 

Jordbruksverket, Kjell Larsson (privatperson), Krav, Kött- och charkföretagen, 

Lantbrukarnas riksförbund, Miljöförvaltningen Göteborg, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Solna stad, Statens jordbruksverk, Svensk dagligvaruhandel, Svenska köttföretagen, 

Sveriges hembygdsförbund, Sveriges kommuner och regioner, Sveriges konsumenter och 

Vi konsumenter är positiva till eller tillstyrker förslaget. 

Bodens kommun, Konsumentverket och Swedac har inte några synpunkter på förslaget. 

Livsmedelsföretagen, Svenskmärkning och Visita avstyrker förslaget. 

Martin och Servera, Kommerskollegium, Regelrådet, Svensk Fågel och Tillväxtverket 

anger inte uttryckligen om de tillstyrker eller avstyrker förslaget. 
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3. Synpunkter på förslaget 

Synpunkter om föreskriftsförslaget 

Krav, Svensk Fågel och Sveriges konsumenter efterfrågar krav på obligatoriskt skriftlig 

ursprungsinformation. Chefs Culinar bedömer att krav på skriftlighet riskerar att leda till 

ett större matsvinn. 

 

Visita anser inte att det finns övervägande skäl att införa ett tvingande informationskrav 

och motsätter sig därför förslaget.  

 

Lantbrukarnas riksförbund, Svensk dagligvaruhandel, Svensk Fågel, Svensk märkning och 

Sveriges hembygdsförbund anser att förslaget är för begränsat och att även andra köttslag 

likväl som köttberedningar och köttprodukter bör omfattas av förslaget. Sveriges 

konsumenter föreslår att föreskrifterna ska gå längre, beträffande både omfattning och 

detaljnivå.  

 

Martin och Servera, Miljö och hälsonämnden Solna stad och Svensk Fågel anser att 

begreppet uppfödningsland ska används istället för ursprungsland.  

 

Livsmedelsföretagen anser att förslaget är ineffektivt och bedömer inte att förslaget 

kommer få avsedd effekt. Livsmedelsföretagen förslår istället att restauranger uppmuntras 

att ansluta sig till ”Från Sverige”. Även Kött- och charkföretagen förordar märkningen 

”Från Sverige”. Svensk dagligvaruhandel förordar märkningen ”Kött från Sverige” och 

Svensk Fågel förordar märkningen ”Svensk Fågel”.  

 

Lantbrukarnas riksförbund önskar att 10 § LIVSFS förtydligas eller att det görs ett tillägg, 

då det är otydligt vad som gäller. Vidare framför de förslag på en ändrad utformning av 11 

a §, då de anser att hänvisningen till 10 § inte är tydlig nog.  

 

Lantbrukarnas riksförbund och Svenska köttföretagen är positiva till att bestämmelserna 

gäller endast två år och önskar utvärdering av föreskrifterna efter såväl ett som två år. 

Svensk Fågel anser inte att bestämmelserna ska vara tidsbestämda. Även Sveriges 

hembygdsförbund ifrågasätter varför bestämmelserna endast ska gälla i två år. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Solna stad anser att mot bakgrund av pandemin och 

restaurangernas utsatthet måste datum för bestämmelsernas ikraftträdande noga övervägas. 

Visita framför att det nu är en uppenbart olämplig tidpunkt att införa betungande 

bestämmelser.  

 

Helsingborg stad, Lantbrukarnas riksförbund, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Solna stad 

och Svensk dagligvaruhandel önskar en informationsinsats för berörda, innan 

bestämmelsernas införande. 
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Synpunkter om konsekvensutredningen  

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

 

Livsmedelsföretagarna ser konsekvensutredningen som helt oacceptabel då den baseras på 

läget före pandemin. Sveriges kommuner och landsting saknar en analys för hur kommuner 

och regioners offentliga kök påverkas av förslaget. 

 

Lantbrukarnas riksförbund och Svensk Fågel ifrågasätter kostnadsberäkningarna i 

konsekvensutredningen. 

 

Lantbrukarnas riksförbund vill att det görs tillägg i konsekvensutredningen gällande 

fördelarna för miljön kopplat till att välja svenskt kött.  

 

Kommerskollegium efterfrågar en EU-rättslig bedömning gällande förslagets inverkan på 

den fria rörligheten inom EU.  

 

Tillväxtverket framför att det är viktigt att de nya föreskrifterna inte innebär krav som är 

betungande ur ett företagarperspektiv.  

 

Synpunkter om sambandet mellan ursprung och kvalitet 

Kommerskollegium, Livsmedelsföretagarna och Visita anser att förslaget inte är förenligt 

med EU-lagstiftningen, då kravet på samband mellan ursprung och kvalitet inte är uppfyllt.  

 

Chefs Culinar önskar belysa att köttets ursprung inte ensamt vägledande för om produkten 

är bra eller inte. Risken med att lägga så stort fokus på ursprungsland blir konsekvensen att 

det blir en överordnad kvalitetsstämpel. 

 

Övriga frågor 

Kommerskollegium rekommenderar att förslaget anmäls till Kommerskollegium enligt 

förordning (1994:2029) om tekniska regler, eftersom föreskriften bedöms innehålla 

tekniska specifikationer. Vidare bedömer Kommerskollegium att de remitterade 

bestämmelserna innehåller krav som är tillämpliga på tjänsteutövare som inte är etablerade 

i Sverige och som tillfälligt tillhandahåller tjänster här. Kommerskollegium anser därför att 

de remitterade förslagen omfattas av anmälningsplikten i Europaparlamentet och rådets 

direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Enligt 

tjänstedirektivet måste krav på tjänsteverksamhet kunna motiveras av tvingande hänsyn till 

allmänintresset samt vara proportionerliga i förhållande till sitt syfte. En sådan motivering 

kommer att efterfrågas i samband med anmälan. 
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4. Remissinstanser – sändlistan 

1. Axfood Snabbgross 

2. Bergs kommun 

3. Bodens kommun 

4. Bygdegårdarnas riksförbund 

5. Chefs Culinar 

6. Convenience Stores Sweden  

7. Djurens rätt 

8. Eldrimner 

9. Folkets hus och parker 

10. Folkhälsomyndigheten 

11. Förbundet Sveriges Småbrukare 

12. Göteborgs kommun 

13. Helsingborgs kommun 

14. Jordbruksverket 

15. Karlskoga kommun 

16. Kommerskollegium 

17. Konsumentverket 

18. Kost och näring 

19. KRAV 

20. Kött- och charkföretagen 

21. Lantbrukarnas riksförbund 

22. Livsmedelsföretagen 

23. Livsmedelsgrossisterna 

24. Länsstyrelsen Västra Götaland 

25. Martin & Servera 

26. Mattanken 

27. Menigo 

28. Mårdskog & Lindkvist 

29. Regelrådet 

30. Sigill Kvalitetssystem AB 

31. Solna kommun 

32. Swedac 

33. Svensk Cater 

34. Svensk Dagligvaruhandel 

35. Svensk egenvård 

36. Svensk Fågel 

37. Svenskmärkning AB  

38. Sveriges Grossister 

39. Sveriges hembygdsförbund 
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40. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

41. Sveriges Konsumenter  

42. Sveriges småskaliga kontrollslakterier, SSKS 

43. Sölvesborgs kommun 

44. Tillväxtverket 

45. Upphandlingsmyndigheten 

46. Vi konsumenter 

47. Visita Svensk Besöksnäring 

48. Våra gårdar 

49. Växtbaserat Sverige 

 

 För kännedom 

 Näringsdepartementet 

 




