
 

 

  Datum: 2021–01-17 

    Motion till Sölvesborgs arbetarekommun 

Betygsätt köttprodukter! 

Den I januari 2021 genomfördes en granskning av ett flertal KRAV-certifierade slakterier i 

Sverige. Genom gömda kameror visade man upp de fruktansvärda förhållanden som rådde i 

flertalet av dessa slakterier. Länge har man fått höra att så länge man endast köper svenskt 

kött så har djuren ett respektabelt avslut på livet. Men uppenbarligen vittnar sanningen om 

något annat.  

Jag tillhör personligen den skara som inte slutat att äta kött, utan istället minskat mängden 

kött jag äter. Dels av miljömässiga skäl, dels av etiska skäl – skäl som får många är av yttersta 

vikt. ”Flexitarian” är ett begrepp som beskriver just den här skaran som väljer att äta mindre, 

men finare kött. Där krävs det att man som konsument kan lita på att varan är producerad 

på ett respektabelt och humant sätt, men när vi inte ens kan lita på flertalet certifieringar så 

brister hela den tilliten. Det är därför dags att vi från myndighetshåll tillhandahåller 

konsumenten med information om hur varan har producerats. 

Genom att införa ett ”betygssystem” där exempelvis inspektörer får bedöma djurhållnings 

och slakteriverksamheter utifrån ett flertal kriterier så kan vi säkerställa att den tilliten 

uppehålls. Dessa kriterier kan exempelvis vara; tillgång till fri rörelse, facilitets kvalité, foder, 

rekreation etcetera. Produkten får sedan en markering beroende på hur de rankas som 

konsument kan sedan enkelt identifiera i mataffären. Gör det möjlighet för konsument att 

stötta de verksamheter som bedriver en etisk djurhållning!  

• Att Sölvesborgs arbetarekommun driver frågan om att inrätta möjligheten för inspektörer 
att ”betygsätta” köttprodukter utifrån ett flertal kriterier. Detta skall syfta till att ge 
konsument transparens i hur produkten har framställts och kan således bidra till att gynna 
verksamheter som bedrivs på ett etiskt och korrekt sätt.  

• Att Sölvesborgs arbetarekommun skickar vidare motionen till partidistriktskongressen. 
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