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Þingmannatillaga 
um að taka upp merkingakerfi fyrir halal- og kosherslátrun 

Tillaga 

Norrænt frelsi leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að tekið verði upp valfrjálst norrænt merkingakerfi fyrir halal- og 
kosherslátrun sem geri neytendum um öll Norðurlönd kleift og 
auðskiljanlegt að greina á milli matvæla sem innihalda halal- eða 
kosherslátrað kjöt og matvæla sem innihalda kjöt sem er slátrað með 
almennum aðferðum. Merkingakerfi af þessu tagi yrði notað um stað-
bundna framleiðslu en einnig innflutt matvæli svo að neytandinn 
velkist aldrei í vafa um hvers konar slátrunaraðferð var beitt óháð 
uppruna matvælanna. Tillaga um valfrjálst norrænt merkingakerfi fyrir 
halal- og kosherslátrun getur stuðst við reynslu sem fengist hefur af 
norrænum merkingakerfum á við Svansmerkið og Skráargatsmerkið en 
þau eiga stóran þátt í því að vernda neytendur á Norðurlöndum og 
upplýsa þá um óæskileg aukaefni eða óholl matvæli. 

Bakgrunnur 

Á hverjum degi neyta margir norrænir neytendur alls óafvitandi kjöts af halal- 
eða kosherslátruðum dýrum. Á Norðurlöndum eru engar kröfur gerðar um að 
kjöt sé merkt eftir slátrunaraðferðum, það er halal, kosher eða almennum 
aðferðum. Neytendur geta því ekki verið vissir um hvað þeir eru að leggja sér 
til munns. Fjöldi aðfluttra á Norðurlöndum frá öðrum löndum en Vestur-
löndum, þar á meðal ýmsum múslímskum löndum, hefur aukist gífurlega á 
síðustu áratugum og hefur framboð og eftirspurn á einkum halalkjöti aukist að 
sama skapi. 
 
Árið 2017 var áætlað að um 295 þúsund múslímar1 byggju í Danmörku eða um 
5,2% af íbúafjöldanum. Í Svíþjóð er áætlað að á árinu 2018 hafi fjöldi múslíma 
þar í landi verið 810 þúsund eða um 8,1% af íbúafjöldanum2. Í Noregi var 
sambærileg tala 5,7% árið 2016 og í Finnlandi um 2,7% af íbúafjöldanum. Með 

                                                                    
1 Religion i Danmark 2017, Center for Samtidsreligion: https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26375/23182  
2 Europe’s Growing Muslim Population, Pew Research Center 2017: http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-

population/  
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http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
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öðrum orðum eru mörg hundruð þúsund múslímar á Norðurlöndum sem 
eingöngu neyta halalkjöts og sækjast eftir því. Framboð og eftirspurn á 
halalslátruðu kjöti hefur því aukist gífurlega á síðari áratugum.  
 
Rétt eins og það er mikilvægt fyrir múslíma að vita hvort kjötið sem þeir neyta 
er halalslátrað er mikilvægt fyrir annað fólk en múslíma að vita hvort kjöt eða 
kjötvara sem það neytir daglega er af halalslátruðum dýrum. Sama á við um 
neyslu gyðinga á kosherkjöti og kosherkjötvöru. 
 
Því er nefnilega þannig farið að margir kæra sig ekki um að leggja halal- eða 
kosherslátrað kjöt sér til munns. Trúarlegar ástæður geta verið fyrir því að fólk 
vill ekki neyta kjöts af dýrum sem er slátrað eftir sérstökum trúarreglum þar 
sem farið er með bæn múslíma eða gyðinga á meðan á slátrun stendur.  
 
Sjónarmið dýravelferðar geta einnig verið ástæða þess að fólk kærir sig ekki 
um kjötið. Samkvæmt upplýsingum frá Kødbranchens Fællesråd (Samtökum 
kjötvinnslu og sláturhúsa í Danmörku) eru Danmörk og Svíþjóð einu löndin sem 
krefjast þess að dýr séu deyfð fyrir slátrun. Innfluttar nautakjötsafurðir í 
dönskum kæliborðum geta þess vegna verið af dýrum sem slátrað var með 
aðferðum sem standast ekki þær kröfur sem gerðar eru í Danmörku um 
dýravelferð og eftirlit með slátrun.3 Staðan er mjög líklega svipuð annars 
staðar á Norðurlöndum. 
 
Til þess að vernda neytendur og veita þeim kost á að taka upplýsta ákvörðun 
um hvort þeir kjósa að neyta kjöts af halalslátruðum dýrum, leggur Norrænt 
frelsi til að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndar-
innar að tekið verði upp merkingakerfi sem gerir skýran og auðskiljanlegan 
greinarmun á halal- eða kosherslátruðu kjöti annars vegar og hins vegar kjöti 
sem slátrað er eftir almennum aðferðum. 
 
Skýrt og auðskiljanlegt merkingakerfi til þess að geta greint á milli umræddra 
matvæla myndi auðvelda neytendum að ákveða sjálfir hvort þeir kjósi kjöt af 
dýrum sem slátrað er með almennum aðferðum ellegar halal- eða kosher-
aðferðum. Merkingakerfið kæmi báðum hópum að gagni, þeim sem vilja ekki 
leggja halal- eða kosherkjöt sér til munns en einnig hinum sem sækjast eftir 
því. 
 
Reglur um merkingar á matvælum eru algjörlega samræmdar innan ESB og 
aðildarríkin geta ekki sett sér landsbundnar reglur þar að lútandi. Sé vilji fyrir 

                                                                    
3 Sådan halal-slagtes kalve- og oksekød i Danmark, Kødbranchens Fællesråd 2016, http://lf.dk/~/media/lf/viden-

om/foedevareproduktion/halal/saadan-halal-slagtes-kalve-og-oksekoedet-i-danmark--amm-.pdf?la=da  

http://lf.dk/~/media/lf/viden-om/foedevareproduktion/halal/saadan-halal-slagtes-kalve-og-oksekoedet-i-danmark--amm-.pdf?la=da
http://lf.dk/~/media/lf/viden-om/foedevareproduktion/halal/saadan-halal-slagtes-kalve-og-oksekoedet-i-danmark--amm-.pdf?la=da


 
 

3 / 3 

hendi að krefjast merkinga eftir sláturaðferðum myndi það kalla á pólitíska 
ákvörðun á vettvangi ESB. 4 
 
Þar eð ekki er hægt að taka upp skuldbindandi merkingakerfi sem nær einnig 
til Danmerkur, Svíþjóðar og Finnlands gengur tillaga Norræns frelsis út á að 
þróa og taka upp valfrjálst merkingakerfi fyrir framleiðendur sem vekur athygli 
neytenda á kjöti framleiðenda sem velja að merkja kjötvörur sínar eftir 
slátrunaraðferðum.  
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4 Information vedrørende mærkning af slagtemetoder, Fødevarestyrelsen 2017, 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Information-vedroerende-maerkning-af-slagtemetoder.aspx  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Information-vedroerende-maerkning-af-slagtemetoder.aspx

