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Åtgärder revidering hållbarhetskriterier 
griskött  
Följande kriterier i produktgruppen har inte ingått i revideringen: 

Information om ursprung – enkla produkter Krav ID 11010, Information om ursprung 

sammansatta produkter – kött Krav ID 10414:1, Transport av djur till slakt Krav ID 

10762, Slaktmetod – kött Krav ID 10763, EU-ekologisk vara Krav ID 11009 samt 

Ansvarsfullt producerad fodersoja Krav ID 11113  

 

KravID Namn och nivå  Version 2020-

03 

Namn och nivå 

2020-03 

Åtgärder version 

2020-03 

10437 Lösgående grisar - 

basnivå 

10437:1 Lösgående grisar - 

basnivå 

Utökad kravtext i enlighet 

med Jordbruksverkets 

föreskrifter som tydliggör 

undantag och tidsgräns 

för användande av 

skyddsgrind.  

Tillagt förslag till 

uppföljning. Förslag till 

bevis utökade med 

råvaruursprung 

+laghänvisning och 

certifiering enligt Bedre 

Dyrevälfärd.  

Inkluderas i kravpaket. 

11115 Delvis lösgående grisar - 

basnivå 

Arkiverat - Marknadstillgången på 

produkter som lever upp 

till krav ID 10437:1 är 

tillräckligt god. 

Kompletterande kriterier 

med längre ambitionsnivå 

anses inte längre 

nödvändigt.  

11116 Delvis lösgående grisar 

och begränsad 

rörelsefrihet - basnivå 

Arkiverat  Marknadstillgången på 

produkter som lever upp 

till krav ID 10437:1 är 

tillräckligt god. 

Kompletterande kriterier 

med längre ambitionsnivå 

anses inte längre 

nödvändigt. 
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10440:1 Förbud mot 

svanskupering - basnivå 

10440:2 Förbud mot 

svanskupering – 

griskött - basnivå 

Under inga 

omständigheter stryks ur 

kravtexten på grund av 

existerande undantag vid 

akut fara. Tillagt förslag 

på uppföljning. Förslag till 

bevis utökade med 

råvaruursprung 

+laghänvisning och 

certifiering enligt Bedre 

Dyrevälfärd.  

Inkluderas i kravpaket.  

10439 Tuggbart material – 

basnivå  

10439:1 Tuggbart och 

manipulerbart 

strömedel – griskött - 

basnivå 

Ändrat rubrik från 

”Tuggbart material” 

Utökad kravtext i enlighet 

med Jordbruksverkets 

föreskrifter tydliggjort att 

sysselsättning och 

konfortbehov ska 

tillgodoses. 

Tillagt förslag på 

uppföljning. Förslag till 

bevis utökade med 

råvaruursprung 

+laghänvisning och 

certifiering enligt Bedre 

Dyrevälfärd.  

Inkluderas i kravpaket. 

10236:1 Ekologisk vara – tillägg 

griskött – avancerad nivå 

10236:2 Ekologisk vara – tillägg 

griskött – avancerad 

nivå 

Ändrade mervärden för 

att öka tydligheten 

”djur ska kunna beta och 

böka på betes-och 

skogsmark under större 

delen av dygnet under 

sommarhalvåret” har 

ersatts med  

”grisar ska vara ute under 

minst 4 sammanhängande 

månader på mark där de 

kan beta och böka”  

Tillgång till utevistelse 

och liggplats med djupströ 

samt tidsgräns för 

avvänjningsålder har lagts 

till.   
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10900:1 Hälsoredovisningssystem 

- spjutspetsnivå 

Arkiverat  - Arkiveras på grund av 

bristande särhållning på 

produktion med denna 

prestanda vid slakt vilket 

gör kravet mycket svårt 

att följa upp. Kravet 

riskerar att bygga in 

felaktiga påståenden i 

leveranskedjan och 

riskerar även att brista 

mot 

proportionalitetsprincipen 

i och med att särhållning 

av kravställd produktion 

inte sker.    

NYTT Operativa ingrepp med 

bedövning – griskött - 

basnivå 

11396 Operativa ingrepp med 

bedövning – griskött - 

basnivå 

Obligatorisk bedövning i 

samband med operativa 

ingrepp som kastrering av 

smågris är ett viktigt 

djurskyddskrav som är i 

linje med samhällets 

ambitioner och lagar inom 

djurskydd. 

Bedövningskrav vid 

operativa ingrepp framgår 

av 4 kap. 2 § 

djurskyddslagen 

(2018:1192). Tillagt 

förslag till uppföljning. 

Förslag på bevis är IP 

grundcertifiering eller 

annan certifiering, 

råvaruursprung 

+laghänvisning eller 

annan dokumentation.  

Inkluderas i kravpaket. 

NYTT Operativa ingrepp med 

bedövning och 

smärtlindring – griskött 

– avancerad nivå 

11397 Operativa ingrepp med 

bedövning och 

smärtlindring – 

griskött – avancerad 

nivå 

Smärtlindring i samband 

med bedövning minskar 

ytterligare stressen för 

djuren vid operativa 

ingrepp och kan förlänga 

bedövningens effekter. 

Smärtlindring är inte 

obligatoriskt för 

djurhållare och ses därför 

som ett 
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djurskyddsmässigt 

mervärde som kan 

efterfrågas vid offentlig 

upphandling. Förslag på 

bevis är IP certifiering på 

sigillnivå eller KRAV 

certifiering.  Tillagt förslag 

på uppföljning. 

  

NYTT Ansvarsfull 

antibiotikaanvändning – 

kött - basnivå 

11398 Ansvarsfull 

antibiotikaanvändning 

– kött - basnivå 

Kriteriet har nyutvecklats 

med bas i 10416:1 men 

föreslås på basnivå och 

gälla för det röda köttet 

(dvs gris, nöt, mjölk och 

lamm). På grund av 

uppföljningsproblematik 

har förslag till uppföljning 

utökats avsevärt med 

exempelfrågor till 

producent vid uppföljning 

av antibiotikakriterium.  

Förslag på bevis IP 

grundcertifiering eller 

annan certifiering, 

råvaruursprung 

+laghänvisning 

anslutning till 

kontrollprogram eller 

annan dokumentation.  

Inkluderas i kravpaket. 

10416:1 Antibiotikaförskrivning – 

avancerad nivå 

Tas bort ur 

produktgruppen 

Antibiotikaförskrivning 

– avancerad nivå 

Ersätts av Krav ID 11398 

NYTT Produkter av oljepalm i 

foder - spjutspetsnivå 

11395 Produkter av oljepalm i 

foder - spjutspetsnivå 

Produktionen av oljepalm 

för produktion av 

palmolja och dess 

biprodukter har 

förknippats med 

avskogning, ökade 

koldioxidutsläpp och 

negativ 

ekosystempåverkan i 

känsliga områden. 

Biprodukter av 

oljepalmen används 

vanligen som fettillsats i 

djurfoder. Kriteriet 
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säkerställer att investering 

sker i hållbar produktion 

av palmolja för den andel 

foderfett som används vid 

framställning av 

produkterna. Förslag till 

bevis är certifiering enligt 

RSPO eller intyg på 

inbetalade RSPO-krediter.    

10422:1 GMO-fritt foder - 

spjutspetsnivå 

10422:2 

Läggs till i 

produktgruppen 

Foder utan GMO-

innehåll - 

spjutspetsnivå 

Kriteriet är relevant även 

för produktion av griskött 

och läggs därför till i 

produktgruppen. Förslag 

till bevis är utökade med 

tysk certifiering enligt 

”Ohne gentechnik”. 

Branschöverenskommelse 

i Sverige.  Inkluderas i 

kravpaket. 
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