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Ursprungsmärkning 
av flera köttslag

Från den 1 april 2015 ska kött från gris, får, get och fjäderfän ursprungsmärkas 
med uppgift om var djuret är uppfött och slaktat. Uppgift om var djuret är fött får 
anges frivilligt, men kommer inte att vara ett krav. 

De nya reglerna har tagits fram för att underlätta för kon-
sumenterna. Det ska enkelt och snabbt gå att få svar på 
vanliga frågor som hur livsmedlen har producerats och 
dess ursprung. Sedan tidigare finns krav på ursprungs-
märkning av nötkött.

Produkter som omfattas av de nya reglerna
Kött från gris, får, get och fjäderfä. Detta gäller färska, 
kylda och frysta produkter. Bearbetade produkter omfat-
tas inte av dessa regler.

För oförpackat kött ska nedan nämnda uppgifter kunna 
lämnas till kund om denne begär det. För förpackat kött 
ska uppgifterna finnas med på produktens märkning.

Följande information är obligatorisk
Denna information ska uppges för kött från gris, får, get 
och fjäderfä.  

• Uppfött i (namn på land)
• Slaktat i (namn på land)
• Partikoden (batch code)

Uppfött i... och Slaktat i... kan bytas ut mot Ursprung:... 
om köttet kommer från djur som fötts, uppfötts och slak-
tats i ett och samma land.

För malet kött kan följande termer användas: Ursprung: 
EU, Uppfödda och slaktade i: EU, Uppfödda och slaktade 
i: utanför EU, Uppfödda i: utanför EU och Slaktade i: EU 
samt Uppfödda och slaktade i: EU och utanför EU. 

Ursprungsmärkning av nötkött
Förpackat nötkött ska märkas med uppgifter om var dju-
ret är fött, uppfött, slaktat (även godkännandenummer 
för slakteriet) och styckat (även godkännandenummer 
för styckeriet) samt referensnummer.

Vid försäljning av oförpackat nötkött ska det på anslag 
eller liknande finnas uppgifter om var djuret är fött, upp-
fött, slaktat och styckat samt referensnummer. 

Hänvisningar till lagstiftning
EU-förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation 
(artikel 26)

EU-förordning 1337/2013 om ursprungsland för kött av 
svin, får, get och fjäderfä

EU-förordning 1760/2000 om märkning av nötkött 
(artikel 13-15)
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