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Åtgärder revidering hållbarhetskriterier
lamm-och fårkött
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 202012

Namn och nivå
2020-12

Åtgärder version
2020-12
Borttaget ”kirurgisk”
kastrering och tillagt
förbud mot avhorning
med kemisk pasta.
Skrivning stringent med
kriterium för nötkött och
4 kap. 2 § djurskyddslagen
(2018:1192) och övriga
relevanta regelverk. Tillagt
förslag till uppföljning.
Tillagt förslag på bevis
råvaruursprung
+laghänvisning eller
annan dokumentation.
Inkluderas i kravpaket.
Ändrad nivå från
avancerad till bas. Ändrar
kravtext om bete
alternativt utevistelse i
enlighet med
Jordbruksverkets
föreskrifter SJVFS
2019:21 6 kap. 4-5 §§.
Förtydligat betesperiod
enligt produktionslandets
definition.
Tillagt förslag till
uppföljning. Tillagt förslag
på bevis råvaruursprung
+laghänvisning eller
annan dokumentation.

10442

Operativa ingrepp –
basnivå

10442:1

Operativa ingrepp med
bedövning – kött och
mjölk från lamm får
och get – basnivå

10443:1

Bete – avancerad nivå

10443:2

Betesdrift och
utevistelse – kött och
mjölk från lamm får
och get – basnivå
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10400:1

Ekologisk vara – tillägg
lammkött – avancerad
nivå

10400:2

Ekologisk vara – tillägg
lamm och fårkött –
avancerad nivå

10454

Betesdrift på
naturbetesmark –
lammkött –
spjutspetsnivå

10454:1

Naturbeteskött –
betesdrift på
naturbetesmark –
lamm och fårkött spjutspetsnivå

Inkluderas i kravpaket.
Kriteriet föreslås även
ingå i undergrupp för
mjölkprodukter av får och
getmjölk.
Ändrade tilläggskrav:
”lamning ska ske avskilt
från andra djur” samt
”lamm ska dia minst tre
dygn” har strukits. Tillagt
är att minst 50 % av det
dagliga intaget av foder
ska komma från bete, plan
för förebyggande
djurhälsovård ska finnas
samt att smärtlindring
utöver bedövning ska ges
vid operativa ingrepp.
Ändrat i enlighet med
definition av
naturbetesmarker från
naturbetescertifiering och
naturbete Sverige. Samma
skrivning som naturbete
nötkött men definierat för
lamm.

Tillaga kriterier i produktgruppen, reviderade mars 2020

11398

Ansvarsfull
antibiotikaanvändning –
kött – basnivå

11398

Ansvarsfull
antibiotikaanvändning
– kött - basnivå
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Kriteriet nyutvecklades i
mars 2020 med bas i
10416:1 i enlighet med ny
EU förordning som träder
i kraft 2022, EMA, WHO
och Jordbruksverkets
föreskrifter. Gäller på
basnivå för det röda köttet
(dvs gris, nöt, mjölk och
lamm). Förslag till
uppföljning har utökats
avsevärt med
exempelfrågor till
producent.
Förslag på bevis IP
grundcertifiering eller
annan certifiering,
råvaruursprung
+laghänvisning anslutning
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10422:2

GMO-fritt foder –
spjutspetsnivå

10422:2

Foder utan GMOinnehåll –
spjutspetsnivå

11395

Produkter av oljepalm i
foder - spjutspetsnivå

11395

Produkter av oljepalm i
foder - spjutspetsnivå

Arkiveras

-

till kontrollprogram eller
annan dokumentation.
Inkluderas i kravpaket.
Reviderades i mars 2020.
Ändrade då namn från
GMO-fritt foder. Även
från fritt från till ”utan
innehåll” i kravtexten.
Förslag till bevis är
utökade med tysk
certifiering enligt ”Ohne
gentechnik”.
Branschöverenskommelse
i Sverige. Inkluderas i
kravpaket. Se även
inriktningsbeslut:
UHM-2019-0019
Nyutvecklades i mars
2020. 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 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.

Borttagna kriterier

10911:1

Sojafritt foder spjutspetsnivå
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Arkiveras i enlighet med
beslut för nötkött och
griskött, mars 2020.
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10909:1

Hälsoredovisningssystem
– avancerad nivå

Arkiverat

-

10416:1

Antibiotikaförskrivning –
avancerad nivå

Tas bort ur
produktgruppen

Antibiotikaförskrivning
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Arkiveras i enlighet med
beslut för nötkött och
griskött, mars 2020
Ersätts av Krav ID 11398

