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Nefndarálit norrænu sjálfbærninefndarinnar um 

þingmannatillögu um að taka upp merkingakerfi fyrir halal- og 
kosherslátrun  

Tillaga 

Norræna sjálfbærninefndin leggur til  

að Norðurlandaráð aðhafist ekkert frekar með þingmannatillögu A 1762/holdbart 

um að taka upp merkingakerfi fyrir halal- og kosherslátrun. 

Bakgrunnur 

Norrænt frelsi leggur til að Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu 

ráðherranefndarinnar um að taka upp valfrjálst norrænt merkingakerfi fyrir halal- og 

kosher-slátrun sem gerir neytendum um öll Norðurlönd kleift að greina á milli 

matvæla með halal- og kosherslátruðu kjöti og annarra matvæla. Merkingakerfi þetta 

tæki bæði til innlendrar framleiðslu og innfluttra matvæla. Norrænt frelsi leggur til að 

þessar merkingar matvöru styðjist við reynsluna af Svansmerkinu eða öðrum 

norrænum vörumerkingum sem er ætlað að vernda og upplýsa neytendur á 

Norðurlöndum.  

 

Þingmannatillagan snýst um alvarleg málefni sem eru velferð dýra og réttindi 

neytenda. Dýr eru almennt ekki svipt meðvitund fyrir halal- og kosherslátrun en þar 

sem engar reglur hafa verið settar um merkingar vegna slíkrar slátrunar eru 

neytendur engu nær um aðferðina. Verði sláturafurðirnar merktar með 

slátrunaraðferðinni geta neytendur greint á milli afurða úr slátrun samkvæmt halal- 

og kosher-reglum og afurða sem falla til við hefðbundna slátrun. Þetta kann að koma 

þeim neytendum vel sem kjósa halal- eða kosherkjöt en ekki síður þeim sem kæra sig 

ekki um kjöt af skepnum sem er slátrað án deyfingar.  

 

Norrænt frelsi tekur auk þess fram í þingmannatillögu sinni að ákvarðanir um 

merkingareglur séu teknar á vettvangi ESB og því sé eingöngu hægt að innleiða 

valfrjálsar merkingar á Norðurlöndum.  

 

Hjá ESB er til reglugerð (EB1099/2009) sem hefur verið innleidd í EES-ríkjunum 

(Noregi og Íslandi) um að deyfa skuli öll dýr áður en þau eru aflífuð. Reglugerðin leyfir 
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undanþágu vegna slátrunar samkvæmt trúarhefðum og geta einstök lönd nýtt sér 

hana.  Með slátrun samkvæmt trúarhefðum er átt við halal- og kosherslátrun en slíkar 

aðferðir krefjast þess að dýr séu við meðvitund þegar þau eru aflífuð. Norrænu löndin 

hafa ekki nýtt sér þessa undanþágu og þar eru því öll dýr deyfð fyrir aflífun.  

 

Þetta hefur síðan haft í för með sér að múslimar á Norðurlöndum láta sér oft lynda 

halalkjöt úr slátrun með almennri aðferð (með deyfingu). Dýrið sætir öðrum 

athöfnum sem tengjast trú múslima en frá dýraverndunarsjónarmiði er enginn munur 

á halalkjöti og afurðum úr hefðbundinni slátrun á Norðurlöndum. Gyðingar fella sig 

þó ekki við annað en kjöt af skepnum sem er slátrað án deyfingar.  

 

Flest Evrópulönd hafa innleitt undanþáguna í reglugerð ESB og heimilað trúarlega 

slátrun. Halal- og kosherslátrun annars staðar í Evrópu fer því fram án þess að dýrin 

séu deyfð. Ekki eru í gildi neinar reglur um merkingar á halal- og kosherkjöti eða 

slátrunaraðferðum á vettvangi ESB. Enn fremur er ljóst að meira er framleitt af halal- 

og kosherkjöti innan ESB en fjöldi múslima og gyðinga krefst. Það kjöt er oft selt án 

sérstakrar merkingar neytendum sem hafa enga vitneskju um slátrunaraðferðina.  

 

Með því að öll norrænu löndin eiga aðild að innri markaði ESB (frjálsu flæði vöru, 

þjónustu, fólks og fjármagns) hefur það í för með sér að sláturafurðir frá öðrum 

löndum Evrópu eru seldar í verslunum á Norðurlöndum. Norrænir neytendur eiga því 

erfitt með að átta sig á aðferðinni sem beitt var við slátrun sláturdýrsins.  

 

Upprunalandsmerkingin (sem er skyldubundin) geti að vissu leyti veitt neytendum 

vísbendingu um slátrunaraðferðina. Með öðrum orðum, ef keyptar eru norrænar 

kjötvörur geta menn verið fullvissir um að dýrin hafi verið deyfð fyrir slátrun þar sem 

norrænu löndin hafa ekki innleitt undanþáguákvæði reglugerðarinnar frá ESB.  

 

Tillagan heyrir undir 12. heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun en 

það miðar að ábyrgri neyslu og framleiðslu. Veita ber neytendum eins ítarlegar 

upplýsingar og kostur er svo að þeir geti stundað ábyrg innkaup.  

 

Norrænt frelsi kynnti þingmannatillöguna á þemaþinginu á Akureyri í apríl. 

Álit nefndarinnar 

Nefndin hefur lagt áherslu á dýravelferð við meðferð þingmannatillögunnar og rétt 

neytenda til eins ítarlegra upplýsinga og kostur er. Auk þess hefur nefndin byggt á 

mikilvægi sjálfbærrar neyslu og framleiðslu á Norðurlöndum.  

 

Nefndin hefur einnig fjallað um trúfrelsissjónarmið.    
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Nefndin hefur haft hliðsjón af vægi ESB-löggjafar í málinu. Þar sem ekkert norrænu 

landanna hefur innleitt undanþáguákvæði reglugerðar ESB EB1099/2009 sem 

heimilar aflífun án deyfingar vegna slátrunar samkvæmt trúarhefðum telur nefndin 

að valfrjálsar merkingar á halal- og kosherslátrun nái ekki því markmiði sem að er 

stefnt með upphaflegri þingmannatillögu. Ekki er unnt að setja skilyrði um merkingar 

fyrir innflutningi vöru á Norðurlöndum þar sem öll löndin eiga aðild að innri markaði 

ESB sem felur meðal annars í sér frjálst flæði vöru. 
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