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Udvalget for et Holdbart Nordens betænkning over 

Medlemsforslag 

om etablering af en nordisk mærkningsordning for Halal- og 
kosherslagtning  

Forslag 

Utskottet för ett hållbart Norden föreslår  

att Nordiska rådet inte företar sig ytterligare med anledning av medlemsför-

slaget A 1762/holdbart om etablering af en nordisk mærkningsordning for Halal- 

og kosherslagtning. 

Baggrund 

Nordisk frihet föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att 

etablera en frivillig nordisk märkningsorder för halal- och kosherslakt som gör det 

möjligt för konsumenter i alla nordiska länder att skilja mellan matvaror som innehål-

ler halal- och kosherslaktat kött och de som inte gör det. Märkningen skulle omfatta 

båda lokalt producerade såväl som importerade produkter. Nordisk Frihet föreslår att 

märkningen av dessa produkter kan basera sig på Svanemärkningen eller liknande 

nordisk märkning av varor, som har som syfte att skydda och informera konsumenter 

i Norden.  

 

Medlemsförslaget tar upp en aktuell problematik vad gäller djurvälfärd och konsu-

menträttigheter. Halal- och kosherkött slaktas i regel utan bedövning men eftersom 

det inte finns några märkningsregler om slaktmetoden så kan konsumenten inte för-

säkra sig om slaktmetoden. En märkning av slaktmetoden skulle tillåta konsumenten 

att skilja på varor som är slaktade enligt halal- eller koshermetoder och konvention-

ella metoder. Detta kan vara till gagn för konsumenter som vill äta halal- eller kos-

herkött såväl som de som vill undvika kött som slaktats utan bedövning.  

 

Nordisk Frihet noterar vidare i sitt medlemsförslag att beslut av märkningsregler fatt-

tas på EU-nivå, och därmed är det endast möjligt att på nordisk nivå införa en frivillig 

märkning.  

 

På EU-nivå finns en förordning (EC1099/2009), som också har implementerats i EES-

länderna (Norge och Island) om att alla djur skall bedövas innan avlivning. Förord-

ningen innefattar ett undantag för religiös slakt, som kan införas på nationell nivå.  
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Med religiös slakt hänvisar man till halal- och koshermetoder som kräver att djuret är 

vid medvetande vid avlivningen. De nordiska länderna har inte infört detta undantag 

och därmed har alla djur fått bedövning innan avlivning.  

 

Detta i sin tur betyder att muslimer i de nordiska länderna ofta accepterar halalkött 

som slaktats konventionellt (med bedövning). Djuret utsätts för andra traditioner 

bundna till den muslimska tron, men ur ett djurvälfärdsperspektiv skiljer sig inte ha-

lal-kött från konventionellt slaktat kött i Norden. Judar accepterar endast kött som 

slaktats utan bedövning.  

 

De flesta europeiska länder har implementerat undantaget till EU:s förordning och 

tillåter religiös slakt. Halal- och kosherslakt i resten av Europa betyder att djuret avli-

vas utan bedövning. På EU-nivå existerar inga regler om märkning av halal- och kos-

herkött eller av slaktmetoder. Det är också ett faktum att det produceras mera halal- 

och kosherkött i EU än det finns muslimer och judar. Detta kött säljs ofta utan någon 

specifik märkning till personer som är ovetande om slaktmetoden.  

 

Eftersom samtliga nordiska länder hör till EU:s inre marknad (fri rörlighet av varor, 

tjänster, människor och kapital) betyder det att kött som slaktats i resten av Europa 

också säljs i matbutikerna i Norden. Den nordiska konsumenten har därmed svårt att 

försäkra sig om köttproduktens slaktmetod.  

 

Ursprungslandsetiketten (som är obligatorisk) kan till en viss grad härleda konsu-

menten om köttets slaktmetod. I andra ord, om man köper nordiska köttprodukter 

kan man försäkra sig om att de slaktats med bedövning eftersom de nordiska länder-

na inte infört undantaget till EU:s förordning.  

 

I förhållande till de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 relaterar 

förslaget till mål 12: att säkerställa hållbar konsumtions- och produktionsmönster. 

Konsumenter ska till en så hög grad som möjligt vara väl informerade för att kunna 

göra hållbara konsumentval.  

 

Nordisk Frihet presenterade medlemsförslaget på temasessionen i Akureyri i april.  

Udvalgets synspunkter 

Utskottet har i behandlingen av medlemsförslaget understrukit vikten av djurvälfärd 

samt att konsumenten ska vara så välinformerad som möjligt. Ytterligare har utskot-

tet i samband med behandlingen av saken lyft upp vikten av att främja hållbar kon-

sumtion och lokalt producerade varor i Norden.  

 

Utskottet har också diskuterat aspekter som berör religionsfrihet.    

 
  



 
 

3 / 3 

Utskottet har tagit i beaktande rollen av EU-lagstiftning i frågan. I och med att de 

samtliga nordiska länderna inte har infört undantaget till EU:s förordning 

EC1099/2009 som tillåter avlivning utan bedövning inom ramarna för religiös slakt 

ser utskottet att en frivillig märkning av halal- och kosherkött inte skulle uppfylla det 

syfte som ursprungliga medlemsförslaget hänvisar till. På nordiskt plan kan man inte 

införa märkningskrav på importerade varor eftersom samtliga nordiska länder hör till 

EU:s inre marknad, vilket innebär bland annat fri rörlighet av varor. 
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