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Medlemsforslag 
om etablering af en nordisk mærkningsordning for Halal- og 

kosherslagtning 

Forslag 

Nordisk Frihed foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at etablere en frivillig nordisk mærkningsordning for halal- og kosher-
slagtning, som gør det muligt og gennemskueligt for forbrugere i alle 
nordiske lande at skelne fødevarer, som indeholder halal- eller kosher-
slagtet kød, fra fødevarer som indeholder konventionelt slagtet kød. 
En sådan mærkningsordning bør omfatte både lokalt producerede så-
vel som importerede fødevarer, så forbrugeren aldrig kan være i tvivl 
om, hvilken slagtemetode er anvendt, uanset hvor fødevaren kommer 
fra. Et forslag til frivillig nordisk mærkningsordning for halal- og ko-
sherslagtning kan baseres på eksisterende erfaringer med etablering af 
nordiske mærkningsordninger, så som Svanemærket og Nøglehuls-
mærket, som i stor grad er til med til at beskytte og oplyse forbrugere i 
Norden mod uønskede tilsætningsstoffer eller usunde fødevarer. 

Baggrund 

Hver dag spiser mange nordiske forbrugere kød fra dyr, som er halal- eller kos-
herslagtet, uden at de ved det. Der findes i dag ingen krav i de nordiske lande 
om at oplyse, hvornår kød er halal- eller kosherslagtet, og hvornår det er kon-
ventionelt slagtet. Det gør også det umuligt for forbrugere at være sikre på, 
hvad det egentlig er, de spiser. I takt med at indvandringen fra ikke-vestlige 
lande, heriblandt mange muslimske lande, til de nordiske lande er øget vold-
somt de seneste årtier, er også udbuddet og efterspørgslen efter især halal-
slagtet kød steget voldsomt. 
 
I Danmark var der i 2017 skønsmæssigt 295.000 muslimer1, svarende til lige 
omkring 5,2 procent af befolkningen. I Sverige skønnes tallet i 2016 til at være 
810.000 muslimer, svarende til omkring 8,1 procent af befolkningen2. I Norge 

                                                                    
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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skønnes tallet i 2016 til 5,7 procent af befolkningen og i Finland til 2,7 procent 
af befolkningen. Der er med andre ord mange hundredtusinder muslimer i 
Norden, som udelukkende spiser og efterspørger halalslagtet kød. Dermed er 
udbuddet og efterspørgslen af halalslagtet kød også steget voldsomt de sene-
ste årtier. 
 
På samme måde som det for muslimer er vigtigt at vide, at det kød de spiser 
er halalslagtet, er det også vigtigt for mange ikke-muslimer at vide, om de i 
det daglige indtager halalslagtet kød eller fødevarer som indeholder halalslag-
tet kød. Det samme gælder jøder og indtagelse af fødevarer og kødprodukter, 
som er kosher. 
 
Mange mennesker ønsker nemlig ikke at spise halal- eller kosherslagtet kød. 
Det kan være af religiøse årsager, at de ikke ønsker at spise kød som er slagtet 
efter religiøse forskrifter og med oplæsning af islamiske eller jødiske bønner 
under slagtningen.  
 
Det kan også være at de ikke ønsker at spise det af hensyn til dyrevelfærden. 
Ifølge Kødbranchens Fællesråd er det kun i Danmark og Sverige, at der er på-
bud om bedøvelse af alle slagtedyr inden aflivningen, og kan der derfor i dag 
findes oksekødsprodukter fra udlandet i de danske kølediske, som kan være 
slagtet uden at følge de samme krav til dyrevelfærd og kontrol med slagtnin-
gen, som dem vi kender fra Danmark.3 Det er meget sandsynligt at samme si-
tuation gælder i de øvrige nordiske lande. 
 
For at kunne beskytte forbrugere og gøre det muligt for dem at tage et infor-
meret og aktivt til- eller fravalg fra at indtage kød fra dyr, som er halalslagtet, 
så foreslår Nordisk Frihed at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 
at indføre en mærkningsordning, som klart og tydeligt skiller halal- eller ko-
sherslagtet kød fra konventionelt slagtet kød. 
 
En klar og gennemskuelig mærkningsordning til at skille disse fødevarer fra 
hinanden vil gøre det lettere for forbrugere at aktivt at vælge eller fravælge at 
spise kød, som er slagtet konventionelt eller som er halal- eller kosherslagtet. 
Denne ordning vil således også gavne begge sider, både dem som ikke ønsker 
at spise halal- eller kosherslagtet kød, og dem som måtte ønske at spise det. 
Da reglerne for mærkning af fødevarer er totalharmoniseret i EU, indebærer 
dette, at de enkelte medlemsstater ikke har mulighed for at fastsætte natio-
nale regler på området. Såfremt man ønsker at indføre et krav om mærkning 
med slagtemetode, vil det derfor kræve en politisk beslutning på EU-plan. 4 

                                                                    
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  

4 Information vedrørende mærkning af slagtemetoder, Fødevarestyrelsen 2017, 

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

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
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Information-vedroerende-maerkning-af-slagtemetoder.aspx
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Da det således ikke vil være muligt at indføre en obligatorisk mærkning som 
også omfatter Danmark, Sverige og Finland, er forslaget fra Nordisk Frihed at 
der etableres og indføres en frivillig mærkningsordning for producenten, som 
gør det muligt for forbrugere at gå efter kød, som producenten frivilligt har 
mærket med slagtemetoden.  
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