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Upphandling av svenskt kött
Den europeiska kommissionen har uppmärksammat svenska myndigheter
på det danska slakteriförbundets anmälan angående svårigheterna för förbundets medlemmar att får tillträde till och sälja danskt kött på den svenska
marknaden. Detta gäller i synnerhet svenska kommuners upphandling av
kött till skolor och daghem. Svenska Kommunförbundet har åtagit sig att
informera de svenska kommunerna om vilka regler som gäller vid upphandling av kött. Orsaken till varför vissa svenska kommuner upphandlar eller
avropar svenskt kött har berott på att man velat garantera barn inom barnomsorgen och skolan kött av god kvalitet och som inte medför sjukdomar
eller innehåller preparat som inte är tillåten enligt svensk lag. I detta cirkulär
redogörs för de regler som gäller enligt EG-rätten och svensk lag.

Befintlig lagstiftning
Enligt EG-rätten är det inte tillåtet att ställa krav på ursprungsland, eftersom
det kan utgöra kvantitativa importrestriktioner. Att i en upphandling ställa
krav på att köttet skall vara svenskt kan stå i strid med de bestämmelser i
Romfördraget som syftar till att skapa en inre marknad, t.ex. principen om
ömsesidigt erkännande och det grundläggande diskrimineringsförbudet som
även återspeglas i huvudregeln om affärsmässighet i 1kap 4 § LOU. Principen om ömsesidigt erkännande innebär dessutom att en medlemsstat skall
godta varor och tjänster från andra aktörer i andra EU-länder om produkterna är jämförbara med den som denna stat godkänner från inhemska producenter. Det är inte förenligt med LOU och EG-direktiven om offentlig upphandling att i tekniska specifikationer eller kravspecifikationer hänvisa till
särskild vara på ett sådant sätt att vissa företag gynnas eller missgynnas.
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Dessa grundläggande principer skall dock förenas med andra intressen och
det finns vissa undantagsbestämmelser som kan bli gällande.
Med stöd av artikel 30 i Romfördraget kan importrestriktioner godtas exempelvis med hänsyn till intresset att skydda människors eller djurs hälsa eller
liv. Sådana restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Artikel 30 riktar sig till medlemsstaterna i unionen och kan bara
tillämpas temporärt i avvaktan på att gemenskapsåtgärder vidtas (se t.ex.
Europeiska kommissionen mot Storbritannien och Nordirland angående
undantag från reglerna om fri rörlighet för varor med hänsyn till skydd av
djurs hälsa, Newcastle Disease, C-40/82).
Enligt artiklarna 152 och 153 skall gemenskapen verka för en hög hälsoskyddsnivå inom bl.a. veterinär- och växtskyddsområdet som syftar till att
skydda folkhälsan. Gemenskapen skall även främja konsumenternas intresse
och säkerställa en hög konsumentskyddsnivå till skydd för konsumenternas
hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen samt till att främja deras rätt till
information och utbildning.

Sjukdomar
BSE/galna kosjukan
BSE är en neurologisk störning hos vuxna nötkreatur. Inkubationstiden är
lång och sjukdomen kommer ofta smygande. Orsaken till BSE ligger i användningen av kadavermjöl som djurfoder. I Sverige har man inte använt
kadavermjöl i foder sedan 1986 och sedan 1991 råder totalt förbud att utfodra
nötkreatur med kött- och benmjöl. Smittan kan även överföras från ko till
kalv. Smittämnet, prioner, kan finnas i de delar av kroppen som kallas specificerat riskmaterial (SMR). Dessa delar av kroppen skall tas bort på vid slakt
och förstöras. SMR-delarna är skallen, inklusive hjärna och ögon, tonsiller,
ryggkotpelaren utom svanskotor men inklusive dorsalsrotsganglier och
ryggmärgen. Detta gäller för alla nötkreatur över 12 månaders ålder. Dessutom skall tarmen tas bort på alla nötkreatur oavsett ålder. I alla EU-länder
gäller att denna slaktmetod skall användas. Smittoämnet har aldrig påträffats i själva köttet på något djur. Vad gäller BSE så importerar Sverige inte
nötkött från länder utanför EU i vilka BSE har påvisats. Risken för att det ska
finnas BSE-smitta i köttet är därför minimal.
BSE befaras orsaka den dödliga hjärnsjukdomen Creutzfeld-Jacobs sjukdom,
CJD, en sjukdom som varit känd länge. På senare tid har det dykt upp en ny
variant av sjukdomen, vCJD. Det är denna nya variant som misstänks ha ett
samband med BSE. Antalet fall av CJD har inte ökat sedan BSE började uppträda. Hittills har omkring 100 fall av den nya varianten, vCJD, rapporterats.
De flesta i Storbritannien.
Om köttet styckats på rätt sätt i enlighet med EG:s direktiv skall det således
inte finnas någon risk för att köttet är BSE-smittat.
Källa: Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt
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Salmonellasmittat kött
Salmonellasmitta i utländskt kött förhindras genom att kött från länder utanför EU provas vid våra gränskontrollstationer. Skulle man påvisa Salmonella
skickas partiet tillbaka eller förstörs.
Kött från EU-länder kontrolleras i avsändarlandet med avseende på salmonellasmitta och sedan gör man i Sverige stickprovskontroller för att se att
garantin fungerar. Denna, s.k. salmonellagaranti, omfattar färsk, kylt och
fryst kött av nöt, svin, och fjäderfä, som kommer från annat EU-land än
Finland. Skulle man hitta salmonella skickas partiet tillbaka eller förstörs.
Stickprovskontrollerna visar att det fortfarande förekommer en del partier
från EU-länder som är salmonellasmittade. Enligt Livsmedelsverkets rapport
”Garantiprojekt 2000” hade 72 köttpartier undersökts som införts från EU
med salmonellagaranti. Salmonella hittades i var åttonde kontrollerat parti
(21 %) – i svinkött mer än var fjärde parti. Tolv av 14 undersökta stammar var
resistenta mot antibiotika, två var resistenta mot sex olika antibiotika. I
undersökningen granskades dokument till 532 partier som omfattades av
garantin, för att se om de överensstämde med EG-reglerna, 83 % hade korrekta intyg. Kontrollmärket granskades på 150 partier, tre procent saknade
eller hade felaktigt märke.
Prover på svenskt nöt och svin respektive fjäderfä visad att endast 0.07 procent respektive 0.04 procent var salmonellasmittat.
Källa: Livsmedelsverket och Jordbruksverket

Främmande ämnen
Livsmedelsverkets kontroll av restsubstanser i kött, mjölk, honung och ägg
visade återigen att svenska livsmedel i stort sett är fria från främmande ämnen så som antibiotika och hormoner. Kontrollen av livsmedel regleras i ett
EG-direktiv. Varje medlemsland kontrollerar sina livsmedel enligt ett fastställt program. Vid uppenbar misstanke kan livsmedelsverket även kontrollera importerat kött.
Hormonbehandlat kött
Det är förbjudet att använda hormoner, eller andra ämnen med hormonell
verkan, i syfte att stimulera tillväxt och produktivitet hos livsmedelsproducerande djur inom EU. I USA, Nya Zeeland och Australien är fortfarande ett
fåtal hormoner tillåtna i detta syfte. Inom EU är hormonanvändning till djur
endast tillåtet i noggrant definierat terapeutiskt syfte och regleras i direktiv
96/22/EG. Alla ämnen som används i terapeutiskt syfte har utvärderats, de
har gränsvärden som gäller inom EU, samt karenstider som gäller nationellt.
Hormoner som har tillväxtbefrämjande egenskaper är könshormoner, tillväxthormoner och beta-agonister. Könshormonerna kan indelas i androgener,
östrogener och progestagener. De kroppsegna könshormonerna är gemensamma
för de flesta däggdjur. Dessa bryts lätt ner i levern efter intag via födan och
kan därför inte ge tillräckligt höga halter hos konsumenten för att utöva
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effekt. Syntetiskt framställda könshormoner har oftast längre verkningstid och
högre biologisk aktivitet. Därför kan lägre doser av ett syntetiskt hormon ge
samma effekt som en högre dos av ett kroppseget hormon. Dessutom kan de
syntetiskt framställda hormonerna vara biologiskt aktiva även efter intag via
födan, eftersom de inte bryts ner lika lätt. De kan således utgöra en risk för
konsumenterna. Syntetiskt framställda hormoner kan även ha toxiska effekter
som inte hänger samman med deras hormonella aktivitet.
Tillväxthormoner är artspecifika, dvs. endast mänskligt tillväxthormon har
effekt på människan. Hormonet bryts ner i magtarmens kanalen och är således ineffektivt vid intag via födan.
Beta-agonister är substanser som påverkar det autonoma nervsystemet och
används terapeutiskt som bronkvidgare. Beta-agonister påverkar muskeltillväxt genom att de minskar proteinnedbrytning och ökar fettnedbrytningen.
Slaktdjur som utfordras med beta-agonister kan öka upp till 10 % i vikt samtidigt som omfördelningen av fett till muskel innebär att fettinlagringen kan
minska med 25 till 50 %. Eftersom magert kött prioriteras kommer köttet upp
i en högre kvalitetsklass. Exempel på syntetiskt framställda beta-agonister är
clenbuterol, salbutamol och mabuterol. Akuta förgiftningsfall har förekommit
efter illegal användning av beta-agonister i Spanien och Frankrike. Symptomen hos personer som ätit nötlever har varit muskelkramper, hjärtklappning,
huvudvärk och muskelsmärtor. Även dödsfall har inträffat. Positiva prover
av beta-agonister och hormoner har hittats i flera EU-länder. I livsmedelsverkets kontroll av inhemska och importerade animalieprodukter har dock inga
positiva prover av beta-agonister och hormoner påträffats.
Den illegala användningen kan utgöra en hälsorisk för människor eftersom
det inte finns någon möjlighet att påverka vilka ämnen som ges till djuren
eller att ange karenstider. De substanser som cirkulerar är ofta av dålig kvalitet och kan innehålla okända föroreningar med okänd verkan.
Källa: Livsmedelsverket och Jordbruksverket
Antibiotikabehandlade djur
Den okontrollerade användningen av antibiotika har medfört en kraftig resistensutveckling hos bakterier. Användningen av låga doser av antibiotika i
foder innebär främst risk för resistentutveckling med även risk för att förändringar sker i tarmens bakterieflora. Detta innebär att multiresistenta stammar
av t.ex. Salmonella, Campylobacter och Yersinia ökar hos livsmedelsproducerande djur.
Antibiotika inblandat i foder i tillväxtbefrämjande syfte har varit förbjudet i
Sverige sedan 1986. I och med att Sverige blev medlem i EU fick vi behålla
vårt förbud ytterligare fyra år. Detta undantag gick ut 1998/99. Regeringen
tillsatte en utredare med uppdrag att sammanställa och redovisa de vetenskapliga fakta och bedömningar som är av betydelse för ett ställningstagande
till frågan om ett fortsatt förbud mot användningen av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte
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Inom EU har fyra antibiotika förbjudits och endast fyra är tillåtna i tillväxtbefrämjande syfte. Sverige vill dock inte acceptera denna användning vilket
resulterade i att regeringen utlöste den s.k. skyddsklausulen som innebär att
Sverige fortsätter sitt förbud mot antibiotika som fodertillsats.
Teoretiskt finns det en mycket liten risk för allergiska reaktioner efter förtäring av kött eller mjölk från djur som behandlats med antibiotika.
Källa: Livsmedelsverket
Koccidios
Koccidios är en av de vanligaste tarmsjukdomarna hos fjäderfä i såväl Sverige
som i övriga världen. Sjukdomen orsakas av massangrepp av encelliga parasiter, så kallade koccidier. Koccidierna orsakar en tarminflammation på
grund av att de lever i och förökar sig i tarmslemhinnan. Detta kan ge blodiga
diarréer, i värsta fall med hög dödlighet som följd. Lindrigare angrepp, som
inte ger akuta sjukdomssymptom, orsakar produktionsstörningar i form av
sämre tillväxt och försämrad foderomvandlingsförmåga hos kycklingarna.
Koccidier är artspecifika och kan angripa såväl fjäderfä, nöt, svin som andra
djurarter. Den höga djurtätheten i modern uppfödning av kycklingar gör att
parasiterna förökas snabbt mellan djuren.
Förebyggande behandling med hjälp av medicin s.k. koccidiostatika används
rutinmässigt över hela världen och har så gjorts under ca 50 år. En del koccidiostatika s.k. jonoforer, har också förmåga att undertrycka tillväxten av
bakterien Clostridium perfringens som förorsakar nekrotiserande enterit
(nekros av mukosan på tunntarmen) hos slaktkyckling. Koccidiostatika som
är godkända inom EU som fodertillsatser är idag att betrakta som fodertillsatser även i Sverige. De regleras i Rådets direktiv 70/524/EEG med följdändringar och benämns koccidiostatika och andra medicinskt verksamma
substanser. För koccidiostatika har Sverige sedan den 1 januari 1999 anpassat
sin lagstiftning till den som gäller inom EU. Jordbruksverket är den myndighet som reglerar användningen av Koccidiostatika i Föreskriften om foder
(SJVFS 1993:177).
Källa: Livsmedelsverket

Ursprungsmärkning av kött
EU har sedan den 1 september 2000 haft regler för obligatorisk ursprungsmärkning av nötkött. Reglerna är gemensamma för hela EU. Det obligatoriska märkningssystemet innebär att konsumenten ska få bestämd information om nötköttets ursprung. Systemet skall också garantera möjligheten att
spåra köttets ursprung. Kött skall kunna spåras bakåt i alla led i försäljningskedjan t.ex. från butik till enskilt djur/grupp av djur.
Märkningen skall innehålla följande uppgifter:
•

Landet/länderna där djuret eller djuren som ingår i gruppen är
fött/födda.
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•

Landet/länderna där djuret eller djuren som ingår i gruppen är uppfött/uppfödda.

•

Landet där djuret/djuren är slaktade och slakteriets kontrollnummer.

•

Märkningen skall lyda ”Slaktat i (landets namn)(anläggningens nummer)”.

•

Landet/länderna där köttet är styckat (urbenat) och styckningsanläggningens kontrollnummer.

•

Märkningen skall lyda ”Styckat i (landets namn) (anläggningens nummer)”.

•

Ett referensnummer som fastställer sambandet mellan köttet och
djuret/gruppen djur.

Om djuret/gruppen djur är fött/födda, uppfött/uppfödda och slaktat/slaktade i samma land får uppgiften ”Ursprung: landets namn”
användas.
Det är möjligt att märka nötkött med andra uppgifter än de som är obligatoriska enligt förordningen. Innan en frivillig märkning kan användas
ska den godkännas av Livsmedelsverket.
Varje aktör som önskar märka nötkött med uppgifter utöver det obligatoriska uppgifterna t.ex.
•

djurets kön, eller ålder, t.ex. kalv, ungtjur,

•

djurets ras, t.ex. jersey, limousine, belgisk blå,

•

produktionsförhållanden, t.ex. ekologisk produktion, endast lösgående djur

•

slaktmetod, t.ex. halal

ska överlämna en specifikation för godkännande till Livsmedelsverket.
Märkningsuppgifterna ska kunna spåras tillbaka till det led som upplysningen hänvisar till med hjälp av referensnummer. Detta innebär att man kan
använda ursprungsmärkning som en form av bevismedel för att uppnå den
efterfrågade kvaliteten.
Alla aktörer som omsätter nötkött ska bedriva egentillsyn enligt ett av tillsynsmyndigheten fastställt egenkontrollprogram. Egenkontroll ska säkra att
uppgifterna både vad gäller den obligatoriska märkningen och eventuell frivillig märkning är tillförlitliga. Programmet skall utarbetas av den enskilda
verksamheten. Krav på egentillsyn finns såväl i aktuella EG-förordningar
som i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsyn. Registrering/
dokumentation ska ske på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheten utan svårigheter kan ta del av uppgifterna och utföra kontroll. Dokumentation skall
sparas i minst två år.
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Ekologiskt kött
EU: s förordning 2092/91 bilaga C föreskriver regler för ekologisk produktion
av kött. Det innebär att man i ett förfrågningsunderlag kan ställa krav på att
köttet skall vara ekologiskt producerat. I Sverige finns flera former av märkning av ekologiska matvaror, bl.a. KRAV och Svenska Demeterföreningen .
Föreningarna kontrollerar och skapar regler för sina respektive miljömärkta
produkter. Som grund för dessa märkningar finns EG: s förordning. Produkterna som uppfyller den kan även märkas med EU: s gemensamma märke för
ekologiska produkter. Livsmedel som uppfyller dessa regler har producerats
utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Djuren har behandlats väl och det förekommer inte genetiskt modifierade organismer, GMO, i
produktionen. Det finns systerorganisationer i andra EU-länder som producerar ekologiskt kött, men man skall dock ha i åtanke att reglerna är inte
homogena utan varierar från land till land. Grunden är emellertid den
samma, högre ställda krav på djurens miljö och djurhållning. Mer information om miljö- och kvalitetscertifiering finns på www.krav.se,
www.demeter.nu, och www.livsmedelssverige.org. Märkningen av ekologiskt kött med bakomliggande direktiv kan sägas innebära ett bevismedel
som garanterar efterfrågad kvalitet.

Djurskyddsregler
Sverige har mer långtgående djurskyddsregler än vad EU:s s.k. minimidirektiven på området föreskriver. Däremot pågår det en process inom EU som
innebär att direktiven inom vissa områden närmar sig den nivå som föreskrivs enligt svensk lag, till förmån för djurens väl. Vissa EU-länder föreskriver strängare djurskyddsregler än EU:s minimidirektiv i vissa fall. Det finns
även bönder som frivilligt bedriver djurhållning med ett högre grad av djurskydd än vad landets regler föreskriver, detta gäller i synnerhet de som producerar ekologiskt kött.
Några skillnader inom djurskyddsområdet finns upptagna nedan .
Sverige

EU

Beteskrav för mjölkkor

Kor kan stå inne året runt

Förbud mot dagens hönsburar

Burar tillåtna till 2013

Utrymmeskrav för alla djur

Krav för höns, grisar och kalvar

Lösdrift för svin

Förbud mot fixering av suggor fyra
veckor efter betäckning

Halm för svin och kalvar

Endast krav för suggor/gyltor

Svanskupering av grisar förbjuden Majoritet av smågrisar kuperas
Grisar ska ha hel liggyta

Helspaltgolv tillåtet

Ytterligare information kan inhämtas via:
Rådets direktiv 1997/74/EG om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns, EGT 1999 nr L
203
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Rådets direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur, EGT 1998 nr L221
Rådets direktiv 93/119/EG om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning, EGT 1993 nr L
340
Rådets direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar, EGT 1991 nr L 340
Rådets direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för svinhållning, EGT 1991 nr L
340
Rådets direktiv 91/628/EEG om skydd av djur vid transport, EGT 1995 nr L 148
SFS 1988:534 Djurskyddslagen
SFS 1988:539 Djurskyddsförordningen
Jordbruksverkets SJVFS 2000:133 Transport av levande djur
Jordbruksverkets SJVFS 1993:129 Djurhållning inom lantbruket m.m.

Vid upphandling av kött torde den upphandlande enheten kunna, i förfrågningsunderlagets kravspecifikation, ställa högre krav på djurskydd än vad
EU:s minimiregler föreskriver. Detta under förutsättning att man inte diskriminerar någon leverantör t.ex. på grund av nationalitet. Det finns bönder från
andra EU-länder som lever upp till de krav på djurskydd som finns föreskriven i svensk lag och som således kan lämna anbud till leverantörerna.
EU:s regler för djurtransporter är ett s.k. harmoniseringsdirektiv som kräver
en likvärdig nationell lagstiftning i alla medlemsländer. Grunden för detta är
att man vill avskaffa hinder för handel med levande djur, samtidigt som de
ska säkerställa tillfredsställande skyddsnivå för djuren. Reglerna handlar bl.a.
om begränsningar av transporttider, krav på vilopauser och utfordring under
transporter, samt utformningen av rastplatser längs resrutten.

EKU-verktyget
Genom delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (EKU-delegationen)
har stat, kommuner och landsting tagit fram ett gemensamt Internetbaserat
verktyg – en vägledning för ekologiskt hållbar offentlig upphandling. Verktyget innehåller förslag till miljökrav för olika varor och tjänster, t.ex. livsmedel.
För ytterligare information kontakta Peter Nohrstedt, tfn 08-690 59 44 eller
email: peter.nohrstedt@lk.sll.se eller se http://192.71.193.51/

Slutsatser
Sammanfattningsvis kan man konstatera att man inte kan, i ett förfrågningsunderlag kräva ett köttet skall vara svenskt, eftersom detta strider mot EGrätten och således även mot svensk lag. Orsaken till vissa kommuners förhållningssätt har varit en oro för sjukdomar och läkemedelsrester samt en
grundläggande uppfattning om moraliska och etiska djurskyddsföreskrifter.
Problemen uppkommer bl.a. därför att man inom EU:s regelverk i stor ut-
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sträckning förlitar sig till s.k. minimidirektiv på djurskyddsområdet. Detta
har medfört att man i Sverige sedan lång tid tillbaka haft strängare regler för
djurskydd, fodertillskott, läkemedel etc. än vad de flesta europeiska länder
föreskrivit. För att även i framtiden kunna garantera oroliga föräldrar att det
endast är kött av god kvalitet som serveras inom skola och barnomsorg, och
som uppfyller de föreskrifter som man i Sverige har ansett vara viktiga,
måste man vid upphandlingsförfarandet ställa relevanta krav på leverantören. Ovan har belysts de risker och problem som finns knutna till produktionen av kött. De gäller BSE (galna kosjukan), salmonellasmittat kött, hormonbehandlat kött, antibiotikabehandlat djur, koccidios och grundläggande djurskyddsregler.
En upphandlande enhet torde i förfrågningsunderlaget vid upphandling av
kött, kunna kräva att produktionen uppfyller vissa krav. Det finns bönder
som även utanför Sverige producerar kött som uppfyller dessa krav, i synnerhet de som väljer att producera ekologisk mat. Man torde i förfrågningsunderlaget således kunna kräva att t.ex. djur inte utfordras med kadavermjöl
i synnerhet inte från sin egen ras (kanibalmjöl), att köttet skall vara garanterat
hormonfritt, att antibiotika inte användas i tillväxtbefrämjande syfte, med
hänvisning till skyddet för folkhälsan.
Ett problem som är svårlöst är kravet på att köttet skall vara fritt från salmonellasmitta. Det föreligger idag en salmonellagaranti, där leverantören
garanterar att köttet är fritt från salmonella, men som tyvärr inte fungerat
tillfredsställande. Livsmedelsverket sköter tillsyn av salmonellagarantin och
från kommunernas sida är man beroende av verkets beslut och regler. Om en
kommun trots salmonellagaranti skulle få en leverans av salmonellasmittat
kött, torde detta vara grund för uppsägning av avtalet om denna möjlighet
finns inskriven i avtalet.
Allt kött skall vara märkt med viss obligatorisk information (se ovan), men
möjligheten till kompletterande information finns och bör användas i ett
upphandlingsförfarande för att garantera insyn och kvalitet.
Sverige har en lång tradition av att värna om djurens rättigheter. I samband
härmed ställs stora krav på kommunen när den upphandlar kött och i synnerhet till barn och ungdomar. Det torde inte föreligga några hinder för
kommunen att ställa krav i förfrågningsunderlaget som lever upp till en hög
djurskyddsnivå, så länge denna inte är diskriminerande. Det finns köttproducerande bönder i andra europeiska länder som väl lever upp till de krav vi
ansett vara grundläggande i Sverige.
Om kommunen vill kunna garantera än högre nivå av djurskydd och kvalitet
än vad svensk lag föreskriver är upphandling av ekologiskt kött ett alternativ
att beakta. Mer information om ekologisk mat finns att hämta på föreningarnas hemsidor, se ovan.
Den svenska regeringen har tillsammans med bl.a. Svenska Kommun och
Landstingsförbunden arbetat med att skapa ett verktyg för ekologisk hållbar
upphandling, EKU-verktyget. Vår förhoppning är att EKU-verktyget skall
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kunna arbeta vidare med denna fråga, hitta former och goda förebilder för
upphandling av kött av en god kvalitet och som uppfyller våra medicinska
och moral/etiska krav på djurskötsel.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Civilrättssektionen

Hans Ekman

Ellen Hausel Heldahl
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