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SAMMANFATTNING
1

PRIMÄRPRODUKTION

En jämförelse av flera viktiga områden:
•
•
•
•
•
•

Uppstallningsformer
Dödlighet
Kontroll av djuromsorgen
Kastration och avhorning
Veterinärbesök
Medicinförbrukning

Regler för uppstallning och bedömning av dödlighet är mycket svårt att jämföra mellan länder.
Alla länder har detaljerade regler för kontroll av
djuromsorgen.
För kastration och avhorning är reglerna
mycket lika i de undersökta länderna.

4

SAMMANFATTNING
2

De nationella reglerna om veterinärbesök skiljer sig, men Danmark har som enda land mycket tydligt formulerade regler med minst två besök om året i besättningen.
Medicinförbrukningen är ett område med fortsatt ökat fokus, eftersom detta även inbegriper
folkhälsan.
Det finns inga jämförande sammanfattningar
inom kreatursområdet, men European Medicines Agency (EMA) ger varje år ut rapporten
”European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)”, där förbrukningen för alla produktionsdjur sammanfattas.
Den danska förbrukningen ligger på 30 % av
genomsnittet i EU.
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VETERINÄRSIDAN

En jämförelse av flera viktiga områden:
•
•
•
•
•
•

Salmonella
Spårbarhet
Transport till slakteri
BSE-status
Bedövning vid slakt
Branschkod

På de fyra förstnämnda områdena finns det inga
nämnvärda skillnader länderna emellan (med Irland som undantag), däremot finns det signifikanta skillnader på de två sista områdena.
Bedövning vid slakt: Den juridiska grunden för
bedövning av djur vid slakt är baserad på gemensamma regler för alla EU-länder.

3
Principiellt kräver denna förordning avlivning genom skjutning, men vid försäljning till religiösa minoriteter är det tillåtet att slakta utan föregående
skjutning av kreaturen.
I tre av länderna (Irland, Nederländerna och Tyskland) tillåter man därför slakt utan bedövning,
medan Danmark och Sverige kräver bedövning
(vilket utifrån en djuromsorgsmässig vinkel är likvärdigt med den ”konventionella” skjutningen av
djuren).
Branschkod: Den danska branschkoden är mer
omfattande än de andra ländernas.

STATISTISKA NYCKELTAL

4

KLIMATPÅVERKAN

EU är idag mer än självförsörjande på nötkött,
även om det är stora skillnader mellan de enskilda
medlemsländernas självförsörjningsgrad.

Det är viktigt att vara uppmärksam på problemen
med att jämföra klimatutsläppen i olika länder
(även inom EU).

I de allra flesta länder i världen föredrar konsumenterna nötkött som producerats i det egna landet,
vilket gör att en låg självförsörjningsgrad i princip
borde innebära höga priser för producenterna.

Det kan exempelvis skifta beroende på sammanställningsmetoden, datatillgång och datakvalitet.
Dessutom finns det också olika analytiska sätt att
avgöra klimatpåverkan på, och här gäller framför
allt om man medräknar utsläpp från ändrad arealanvändning.

Denna ”regel” stämmer utmärkt för länder som
Sverige och Nederländerna, men inte för Danmark (detta kan tillskrivas att de danska konsumenterna föredrar mörkt nötkött, varpå det ljusare ungtjursköttet i stor utsträckning exporteras till
Sydeuropa och Nordafrika).

Den totala klimatpåverkan har baserats på en
mycket erkänd analys från en nederländsk forskargrupp, Lesschen et al. som också har offentliggjorts
i den vetenskapliga tidskriften ”Greenhouse Gas
Emission Profiles of European Livestock Sector”.
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SAMMANFATTNING
Denna metod är allmänt erkänd och både Århus
Universitet och Miljö- och livsmedelsministern
har hänvisat till analysen i ett svar till Folketinget
i Danmark.

Tillförsel av nitrat: Nitratdirektivet tillåter att det
tillförs upp till 170 kg N i husdjursgödsel per ha
per år, vilket även är utgångspunkten för regleringen av nötkreatursgödning i Danmark.

Det ska också uppmärksammas att en undersökning från Århus Universitet visar ett betydligt lägre
växthusgasavtryck från dansk nötköttsproduktion
än ovanstående analys av Lesschen.

Därtill kommer det så kallade kreatursundantaget där nitratdirektivet öppnar upp för att de
enskilda medlemsstaterna (för nötkreatursproduktion) kan ansöka om att avvika från maxgränsen på 170 kg N i uppåtgående riktning, om det
kompletteras med konkreta åtgärder som neutraliserar miljöeffekten från alla extra kg N.
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MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Här är en jämförelse av några viktiga områden:
•
•
•

Miljögodkännande
Tillförsel av nitrat
Användning av husdjursgödsel

Användning av husdjursgödsel: Det är förbjudet
att bredsprida flytande husdjursgödsel i Danmark, vilket enligt tillgänglig information – även
gäller i Nederländerna och Sverige (men däremot är det tillåtet i Tyskland).

Miljögodkännande: Nötkreatursproduktion omfattas inte av industriutsläppsdirektivet (IED),
och därför finns inget EU-krav på miljögodkännande av nötkreatursproduktion.
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EKOLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

Som utgångspunkt följer den ekologiska nötköttsproduktionen samma regler som den icke-ekologiska
produktionen.
För den ekologiska produktionen gäller dock även
en rad särskilda produktionsregler som fastställts
efter EU:s ekologiregler.
På flera områden är det upp till de enskilda länderna i EU att fastställa specifika produktionsregler,
men inom EU finns det också en rad privata ekologimärken som på olika områden har särskilda striktare regler.
Slutligen kan de enskilda EU-länderna ha mer omfattande lagstiftning än EU:s lagstiftning på det ekologiska området.
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EXECUTIVE SUMMARY
1

PRIMARY PRODUCTION

Here is a comparison on many important areas:
•
•
•
•
•
•

Housing Conditions
Mortality
Control of Animal Welfare
Castration and Removal of Horns
Veterinary Control
The Use of Medicine.

The legislation for housing conditions and mortality are very difficult to compare between the
countries.

2
The national rules on the veterinary control are
rather heterogeneous; as Denmark has a strict formulation on at least two annual visits.
The use of medicine is an area with increased focus, as it interferes with public health too.
There is no comparable data for the cattle sector;
but EMA publishes an annual report called “European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)”, where the consumption for all
production animals is calculated, and where the
Danish use is below 30% of the EU-average.

All countries have detailed rules for the control of
animal welfare.
Inside the fields of castration and removal of
horns, the rules are very similar among all countries concerned.
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EXECUTIVE SUMMARY
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VETERINARY CONDITIONS

Here is a comparison on several important areas:
•
•
•
•
•
•

Salmonella
Traceability
Transport to Abattoir
State of Affairs on BSE
Stunning at Slaughter
Industry Code.

At the first four areas, there are no significant differences between the countries (with Ireland as
an exception), while there are significant differences in the two remaining areas.
Anaesthesia at slaughter: The legal basis for the
stunning of animals during slaughter is based on
common EU regulation.
This regulation requires, in principle, killing at
shooting; but for religious minorities slaughter
without prior shooting it is allowed.

3
In three countries (i.e. Ireland, the Netherlands and
Germany), slaughter without stunning is allowed,
whereas Denmark and Sweden require prior stunning (which, from an animal welfare point of view,
is completely equivalent to the ”conventional”
shooting of the animals).
Industry Code: The Danish industry code is apparently more comprehensive than in other
countries.

STATISTICAL KEY FIGURES

4

CLIMATE IMPACT

Today, the EU is more than self-sufficient with beef
with major variations in the self-sufficiency in the
individual Member States.

It is important to pay attention to the challenges of
comparing climate change across countries (even
within the European Union).

In most countries in the world there is a clear consumer preference for domestic beef, which means
that low a self-sufficiency should in principle lead
to higher prices for the beef producers.

This may, for example, fluctuates depending on
the methods of calculation, data availability and
data quality, and there are also different analytical ways to calculate climate impact, especially if
emissions from changed use of land are included.

This ”rule” fits very well for a country like Sweden,
but not for Denmark (due the pronounced preference among Danish consumers for darker beef,
and consequently the lighter juvenile meat is exported Africa in large scale to southern Europe
and North Africa).

Here, the overall climate change is based on a
widely recognized analysis from a Dutch research
group, Lesschen, which also has been published in
a scientific journal, namely, ”Greenhouse Gas Emission Profiles of European Livestock Sector”.
The mentioned method is generally recognized,
since both Aarhus University and the Ministry of
Environment and Food have referred to the analysis in response to the Danish Parliament.
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EXECUTIVE SUMMARY
It should, however, also be added that a study
from Aarhus University shows a far lower greenhouse gas emission of the Danish beef production
than the referred analysis by Lesschen.

5

ENVIRONMENTAL
CONDITIONS

Here is a comparison of some important areas:
•
•
•

Environmental Approval
Supply of Nitrate
The Use of Manure.

Environmental Approval: Livestock farming is not
covered by the Industrial Emissions Directive (IED),
and therefore there is no EU requirement for environmental approval of such farms.
Supply of nitrate: The nitrates directive allows up
to 170 kg N in manure per hectare per year, which
is the starting point for the regulation of the use of
cattle manure in Denmark too.
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FÖRORD

In addition, the so-called cattle derogation, in
where the nitrates directive allows individual
member states to apply for a derogation for cattle
farming to deviate upwards from the maximum
limit of 170 kg N, if supplemented by specific
measures neutralizing the environmental impact
of the additional kg N.
The use of manure: In Denmark, it is prohibited to
spread liquid manure, which, according to available information, is also valid in the Netherlands
and Sweden (but allowed in Germany).

6

ORGANIC CONDITIONS

In several areas, however, it is up to the individual
member countries to set-up specific production
rules, and consequently there are several private
organic labels in the EU with specific and tight
rules in different areas.
Finally, the individual EU countries might have issued far-reaching legislation than the general EU
legislation.

Öppenhet och insyn
Som konsument kan det vara svårt att se skillnad
på dansk och utländsk produktion av kött. Men
det finns skillnader. Både vad gäller hur djuren har
det medan de lever och hur slakten går till.
Vi är stolta över att kunna presentera en rapport
som är baserad på ett gediget forskningsarbete.
För hur ser förhållandena ut i de länder vi jämför
oss med – och som följer samma EU-lagstiftning?
Det får vi information om i rapporten, där nöt- och
kalvområdet i Danmark jämförs med förhållandena
i Nederländerna, Irland, Sverige och Tyskland.
Trevlig läsning

Generally, the production of organic beef meets
the same requirements as applying on the non-organic production.
This production also applies to several specific organic production rules, which generally are set by
the organic rules of the EU.
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Mette Gammicchia
Avdelningschef
Landbrug & Fødevarer
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STATUS FÖR DANSKT NÖT- OCH KALVKÖTT
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Positiv utveckling

Stigande efterfrågan

Hög kvalitet

Den danska nötköttsproduktionen är i en konstant
process för att förbättra effektivitet, djuromsorg
och hållbarhet. Bland annat forskas det intensivt
på avel, genetik och fodersammansättning för
att uppnå en optimal produktion samtidigt som
klimatpåverkan minskas. En av styrkorna i den
danska nötköttsproduktionen är resursutnyttjandet av djuret. 47 %. (Hermansen et al. ”Tabell över
livsmedels klimatpåverkan” (2016)) av det danska
nötköttet kommer från mjölkkor, vilket innebär att
djurets egenskaper utnyttjas fullt ut och på bästa
sätt. Förutom till mejeri- och köttproduktion används djurets övriga delar till väskor, skor och biogas.

Om man tittar på exportens utveckling är det
tydligt att danskt nötkött är en efterfrågad vara i
utlandet. Under perioden januari till juni 2017 har
exporten av nöt- och kalvkött ökat med 2 % jämfört med samma period året innan. Importen har
under samma period stigit med 1,1 %.

En hög standard på veterinärområdet och kvalitetsstandarderna ger danskt nötkött en mycket
hög kvalitet. I Danmark är vi kända för vår stora
insats för att bekämpa salmonella och för etableringen av ett finmaskigt spårbarhetssystem. Här
spelar branschkoderna en viktig roll eftersom de
bidrar till den omfattande registreringen av data
som medverkar till att säkerställa en tydlig daglig
ledning i samband med kontroll, livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djuromsorg och miljö.
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FAKTA: Informationen är hämtad från
Rapporten är baserad på
information och data som
hämtats från relevanta
organisationer i utlandet,
elektroniska sökningar om
lagstiftning i andra länder samt
annat tillgängligt material
som insamlats av Landbrug &
Fødevarer. I vissa fall har data
inte funnits tillgängliga eller
kunnat verifieras, och i dessa
fall står det ”Inga data”.

Alla tre är åtgärder skapar ringar på vattnet och
gör den danska nöt- och kalvuppfödningen attraktiv både på den danska och den globala
marknaden.

FAKTA: Produktion
och handel
2016 slaktades totalt nästan
500.000 nötkreatur i Danmark,
vilket motsvarar en produktion på
129,3 ton. Danish Crown står för
den största delen av den danska
produktionen av nötkött med en
marknadsandel på 65 % 2016.
Den övriga produktionen sker på
följande slakterier: A/S Hjalmar
Nielsen, Århus Slagtehus A/S,
Mogens Nielsen Kreaturslagteri,
Harald Hansen Efterfølger I/S och
Slagtermester Ole Thøgersen.
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REFERENSANALYSENS VIKTIGASTE SLUTSATSER

• Danmark har tydligt formulerade regler om veterinärbesök i besättningarna
• Den danska medicinförbrukningen ligger 30 % under genomsnittet i EU
• Alla danska nötkreatur bedövas innan slakt
• Mycket omfattande branschkod i Danmark
• Danmark är nettoimportör av nötkött
• Den danska klimatpåverkan är den näst lägsta bland de undersökta länderna
• Förbud mot att bredsprida flytande husdjursgödsel i Danmark
• Full spårbarhet från producent till slakteri
• Offentlig livsmedelskontroll från producent till livsmedelsbutiker, restauranger och storkök

14
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1

1

PRIMÄRPRODUKTION

PRIMÄRPRODUKTION
Tabell 1.1
Tabell 1.1

Tabell 1.4

Uppstallningsformer

Kastration och avhorning

Det är mycket svårt att göra en direkt jämförelse av uppstallningsformerna mellan de enskilda EU-länderna.
Tabell 1.2

Registrering av dödlighet
Generellt finns det krav på registrering av dödlighet, men eftersom registreringen skiljer sig mellan de olika länderna är det
mycket svårt att göra en direkt jämförelse.
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Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Ej relevant

Mer än 92 % av mjölkkorna går i lösdriftstall.

Djuren går på gräs och
fodret är huvudsakligen baserat på
gräs (färskt gräs och
gräsensilage).

Ca 80 % av mjölkkorna går på gräs (minst 6
timmar per dag i 120
dagar).

Stallens maxkapacitet
är generellt högre än
mängden djur i Sverige
(eftersom det finns
stall som står tomma
eller med underbeläggning).

Ca 21 % av alla nötkreatur står i uppbindningsstall medan ca
27% av mjölkkorna står
i uppbindningsstall).
Nya uppbindningsstall
får inte byggas.

Förordningsreglerat.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Förordningsreglerat.

Ja

Ja

Ja

Ja (de enskilda länsstyrelserna)

Ja

Uppstallningsformer

Tabell 1.5

Veterinärbesök
Den juridiska grunden för upprättande av veterinärbesök i besättningarna har fastställts av Kommissionen.
Tabell 1.6

Medicinförbrukning

Ko ntroll av djuromsorgen

Det finns inga jämförande sammanfattningar inom kreatursområdet, men European Medicines Agency (EMA) ger varje år
ut rapporten ”European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)”, där förbrukningen för alla produktionsdjur senast sammanställdes 2015.
De enheter som används är mg/kg biomassa, eller mg/kg PCU
(population correction unit), då båda beteckningarna kan användas.
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Danmark

Det finns inga regler för kastration och avhorning på EU-nivå.

Tabell 1.3
Den juridiska grunden för myndigheternas kontroll av djuromsorgen har fastställts av Kommissionen.

EU-28

Tabell 1.2
Registrering av
dödlighet

Tabell 1.3
Kontroll av
djuromsorg
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1

PRIMÄRPRODUKTION

Tabell 1.4

1

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Ej relevant

Kastration får endast
utföras av veterinär
med krav på bedövning samt långtidsverkande smärtlindring.

Kastration med tång
kan utföras upp till sex
månader, och efter
sex månader endast
av veterinär och med
smärtlindring.

Kastration får endast
utföras av veterinär
eller kastrator (en nu
nedlagd utbildning)
under sedering,
lokalbedövning och
smärtlindring.

Det finns krav på
bedövning vid såväl
kastration som avhorning.

Det finns krav på
bedövning vid såväl
kastration som avhorning.

Kastration och
avhorning

Vid klämning eller om
tjurkalven är över fyra
veckor.
Avhorning ska ske med
bedövning och får utföras av lantbrukaren
om kalven är under
tre månader, annars
endast av veterinär.

Förordningsreglerat.

Tabell 1.5

Två veterinärbesök
per år.

Veterinärbesök

18
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Avhorning av nötkreatur över 28 dagar ska
utföras av en veterinär
och med bedövning
och smärtlindring.

Följer EU:s lagstiftning
på området.

Vid avhorning är det
krav på att lokalbedövning ges av veterinär,
eftersom sedering/
bedövning av kalven
är frivillig.

Om det vid ett kontrollbesök konstateras
lagöverträdelser
kontaktas veterinären
för rådgivning för att
förbättra förhållandena.

PRIMÄRPRODUKTION

Tabell 1.6

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

144,0

42,2

51,0

64,4

11,8

97,9

Medicinförbrukning

Kastrering ska alltid
utföras av veterinär,
men veterinären kan
godkänna en annan
person som får utföra
avhorning.

Om dödlighet och
sjukdomstillfällen
överstiger ett visst
gränsvärde, kan krav
på ett ökat antal veterinärbesök utfärdas.

Om uppfödaren vill
ha medicin till hands
för behandling ska
veterinären besöka
besättningen minst en
gång i månaden (det
finns dock inga specifika krav på innehållet i
ett sådant besök).
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2

2

VETERINÄRSIDAN

VETERINÄRSIDAN
Tabell 2.1
Salmonellaprogram

Tabell 2.1

Salmonellaprogram
EU har satt upp processhygienkriterier
för salmonella på slaktkroppar av nötkreatur i och med utfärdandet av:
•

Kommissionens förordning (EG) nr
2073/2005 den 15 november 2005
om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning nr L
338/2005 den 22 december 2005).

När det gäller salmonella bör det observeras att det på grund av språkliga
barriärer inte definitivt kan konstateras
huruvida det finns ett nationellt salmonellaprogram i Nederländerna.
Det verkar inte finnas något nationellt
salmonellaprogram i Tyskland, men det

20
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kan inte avvisas helt att några av delstaterna har satt igång ett sådant.
Tabell 2.2

Spårbarhet
Den juridiska grunden för spårbarhet är
baserad på gemensamma regler för alla
EU-länder med utfärdandet av:
•

EU-parlamentets och Rådets förordning (EG) nr 178/2002 den 28 januari 2002 om allmänna principer och
krav i livsmedelslagstiftningen, om
upprättandet av den Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet
och om procedurer för livsmedelssäkerhet (offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning nr L
178/2002 den 22 februari 2002).

•

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

EU-förordning nr
2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för
livsmedel.

EU-förordning nr
2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för
livsmedel, kompletterat med nationellt
tillkännagivande nr
537 den 2 juni 2016.

EU-förordning nr
2073/2005 följs.

EU-förordning nr
2073/2005 följs.

Särskilt avtal om tester
för frånvaro av salmonella vid import av
färskt kött från andra
EU-länder – förordning
1688/2005.

EU-förordning nr
2073/2005 följs.

EU-parlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1760/2000 den 17 juli
2000 om införandet av en ordning
för identifiering och registrering av
nötkreatur och om märkning av
nötkött och nötköttsprodukter (offentliggjort i Europeiska unionens
officiella tidning nr L 204/2000 den
11 augusti 2000).

Det har dock inte gått att hitta konkreta
bestämmelser i de fyra andra medlemsländerna om nationella regler för spårbarhet tillbaka till producenterna.

Nationellt salmonellaprogram.

Tabell 2.2
Spårbarhet

Artikel 18 i EU:s
Livsmedelsförordning
nr 178/2002 om spårbarhet ett led framåt
och ett led tillbaka.

EU-krav (med spårbarhet tillbaka till producenten eller gruppen
med producenter).

EU-krav (ingen kunskap om spårbarhet
tillbaka till producent).

EU-krav (ingen kunskap om spårbarhet
tillbaka till producent).

EU-krav (ingen kunskap om spårbarhet
tillbaka till producent).

EU-krav (ingen kunskap om spårbarhet
tillbaka till producent).

EU-förordning nr
1760/2000 om
ursprungsmärkning av
nötkreatur.
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VETERINÄRSIDAN

VETERINÄRSIDAN (Fortsatt)
Tabell 2.3
Tabell 2.3

Tabell 2.4

Tabell 2.5

Transport till slakteri

BSE-status

Bedövning vid slakt

Den juridiska grunden för spårbarhet är baserad på gemensamma regler för alla EU-länder med utfärdandet av:

EU implementerar löpande OIE:s rubricering
av ländernas aktuella BSE-status, som offentliggörs via nedanstående webbplats:

Den juridiska grunden för bedövning av djur
vid slakt är baserad på gemensamma regler
för alla EU-länder med utfärdandet av:

•

www.oie.int/?id=495

•

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 den
22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed förknippade
aktiviteter den 5 januari 2005 (offentliggjort i Europeiska unionens officiella
tidning nr L 1/2005 den 5 januari 2005).

På området med transport till slakterierna
vill vi understryka att det på grund av språkliga barriärer inte definitivt kan konstateras
om det finns nationella specialregler för
transporter till Nederländerna.

Rådets förordning (EG) nr 1099/2009
den 24 september 2009 ”om skydd av
djur vid avlivningstidpunkten” (offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning nr L 303/2009 den 18 november
2009).

Observera att vissa länder (eller delstater)
har krav på post cut-bedövning i särskilda
situationer, men det har inte tagits med i
denna översikt.

Transport till
slakteri

Tabell 2.4
BSE-status

Tabell 2.5

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Förordning nr 1/2005
om skydd av djur
under transport.

EU-kraven följs.

EU-kraven följs.

EU-kraven följs.

EU-kraven följs.

EU-kraven följs.

Utgångspunkt för
transport av nötkreatur är max. 8 timmar
inom landets gränser.

Utgångspunkt för
transport av nötkreatur är max. 8 timmar
inom landets gränser.

Inga direkta regler kan
hittas, dock osäkert
på grund av språkliga
barriärer.

Utgångspunkt för
transport av nötkreatur är max. 8 timmar
inom landets gränser.
(dispens upp till 11
timmar kan fås om det
krävs för att komma till
närmaste slakteri).

OIE fastställer
EU-ländernas
BSE-status, som
Kommissionen
sedan implementerar i
EU-lagstiftningen.

Obetydlig BSE-status.

Kontrollerad
BSE-status.

Obetydlig BSE-status.

Obetydlig BSE-status.

Obetydlig BSE-status.

Slakt utan bedövning
är tillåtet vid slakt efter
rituella regler.

Slakt utan bedövning
är inte tillåtet.

Slakt utan bedövning
är tillåtet vid slakt efter
rituella regler.

Slakt utan bedövning
är tillåtet vid slakt efter
rituella regler.

Slakt utan bedövning
är inte tillåtet.

Slakt utan bedövning
är tillåtet vid slakt efter
rituella regler.

Om transporten överstiger 8 timmar ska
kompletterande krav
uppfyllas.

Bedövning vid slakt
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2

VETERINÄRSIDAN

VETERINÄRSIDAN

(Fortsatt)
Tabell 2.6
Transport till
slakteri

Tabell 2.6

Branschkoder (slakt av nötkreatur)
EU har fastställt regler för branschkoder med utfärdandet av:
•

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004
den 29 april 2004 om livsmedelshygien (offentliggjort i Europeiska
unionens officiella tidning nr L 139/2004 den 30 april 2004).

I förordningens kapitel I, artikel 1, stycke 1, punkt e) preciseras att ”riktlinjer för god praxis är ett värdefullt instrument för alla led i livsmedelskedjan för att hjälpa livsmedelsföretag att följa bestämmelserna om
livsmedelshygien och att använda HACCP-principerna”.
I samma förordning kapitel III, artikel 8, stycke 4 står det att ”Medlemsstaterna skickar Kommissionen nationella riktlinjer som är i överensstämmelse med stycke 3”.
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Kommissionens registreringskrav finns beskrivna i nämnda förordning. Den officiella listan över branschkoder i EU ovan är dock (delvis)
felaktig eftersom de danska branschkoderna från KF (Kødbranchens
Fællesråd) respektive DSM saknas i denna.
I Tyskland har också en branschkod utarbetats som delvis har relevans
för nötköttsbranschen, nämligen: ”Riktlinjer för god livsmedelshygienpraxis för anpassning av stickprovsfrekvensen på företag som producerar små mängder malet kött och köttprodukter”.

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Förordning nr
852/2004 om livsmedelshygien.

Branschkod för
nötkreatursslakterier
som är medlemmar
i KF (Kødbranchens
Fællesråd).

Ingen med specifik
relevans för slakterier
eller styckningsföretag.

Nötkreatursgårdar och
nötköttsproduktion
(nötkreatur, nötkött,
primärproduktion,
livsmedel och foder).

Branschriktlinjer för
småskalig slakt av nöt,
gris och lamm.

Ingen med specifik
relevans för slakterier
eller styckningsföretag.

Branschkod för
slakterier och styckningsföretag som är
medlemmar i DSM
(Danske Slagtermestre).

Kalvar (kalvar, primärproduktion, privata
kvalitetssystem,
livsmedel och foder).

Branschkoder för
egenkontroll med kontrollmärkt material.
Branschkoder för
kontroll av restkoncentrationer i gris-, nöt-,
får- och getkött.
Branschkoder för
företagsförsegling
av försändelser med
köttprodukter.
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3

STATISTISKA NYCKELTAL

STATISTISKA NYCKELTAL
Tabell 3.1

Produktion under 2016

EU är idag mer än självförsörjande på
nötkött, även om det är stora skillnader
mellan de enskilda medlemsländernas
självförsörjningsgrad. (Produktionen i
de enskilda länderna är mycket olika,
men kött från ungtjurar är det mest
jämförbara).
Det finns för närvarande ingen jämförbar information i Europa, varpå den
enda offentligt tillgängliga källan till

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

7.788

129

588

416

131

1.133

7.661

148

250

349

213

1.173

101,7 %

87,2 %

235,2 %

119,2 %

61,5 %

96,6 %

Produktion under
2016 (uttryckt i
1 000 ton, omräknat
till kött-med-ben)

Tabell 3.1-3.5

Dessa statiska upplysningar bygger primärt på information från EUROSTAT,
Danmarks Statistik samt diverse nationella statistikbaser.

EU-28

prisjämförelser är de veckoliga inrapporteringarna till Kommissionen om
avräkningspriser till producenterna. I
de allra flesta länder i världen föredrar
konsumenterna nötkött som producerats i det egna landet, vilket gör att en
låg självförsörjningsgrad i princip borde
innebära höga priser för producenterna. En hög självförsörjningsgrad borde
däremot, på motsvarande sätt, innebära relativt låga priser för producenterna.
Denna ”regel” passar utmärkt för länder
som Sverige och Nederländerna, men
inte för Danmark (detta kan tillskrivas
att de danska konsumenterna föredrar

mörkt nötkött, varpå det ljusare ungtjursköttet i stor utsträckning måste gå
på export).
Tabell 3.2
Konsumtion under
2016 (uttryckt i
1 000 ton, omräknat
till kött-med-ben)

Tabell 3.3
Självförsörjningsgrad under 2016
(sammanställd produktion i förhållande till konsumtion)
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STATISTISKA NYCKELTAL

Tabell 3.4

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

293,3

261,0

337,3

198,4

319,3

317,9

3,67

3,69

3,70

3,02

4,71

3,70

Genomsnittlig slaktvikt för ungtjurar
2016

Tabell 3.5
Genomsnittligt avräkningspris under
2016 för ungtjurar i
R3 (visat i euro per
kg)
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4

KLIMATPÅVERKAN

KLIMATPÅVERKAN

J.P. Lesschen et al. / Animal Feed Science and Technology 166–167 (2011) 16–28

Tabell 4.1
Tabell 4.1

Nötköttssektorns utsläpp
av växthusgas, uttryckt i
kg CO2-ekvivalent per kg
producerat nötkött
Det är viktigt att vara uppmärksam på
problemen med att jämföra klimatutsläppen i olika länder (även inom EU).

30

tvärs över hela värdekedjan (dock utan
att medräkna de fullständiga arealanvändningseffekterna).
Ovan nämnda metod bygger på en
allmänt erkänd analys från en nederländsk forskargrupp, som också har offentliggjorts i en vetenskaplig tidskrift
som ”Greenhouse Gas Emission Profiles
of European Livestock Sector”.

Det kan exempelvis skifta beroende
på sammanställningsmetoden, datatillgång och datakvalitet. Dessutom
finns det också olika analytiska sätt
att avgöra klimatpåverkan på, och här
gäller framför allt om man medräknar
utsläpp från ändrad arealanvändning.

Källor: Lesschen, J.P., van den Berg, M., Westhoek, H.J., Witzke, H.P. & Oenema, O. (2011).
Greenhouse gas emission profiles of European livestock sectors. Anim. Feed Sci. Technol.
doi:10.1016/j.anifeedsci.2011.04.058
Personlig korrespondens med J.P. Lesschen
den 18 april 2017.

Den totala klimatpåverkan har här
sammanställts som en så kallad
LCA-analys som alltså ser på utsläpp

Som fotnot bör tillföras att en undersökning från Århus Universitet visar
ett betydligt lägre växthusgasavtryck
från dansk nötköttsproduktion än
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ovanstående analys av Lesschen. Här
är resultatet endast 13,9 kg CO2-ekvivalent per kg. nötkött (Mogensen, L.,
Hermansen, J.E., Nguyen, L., Preda, T.,
(2015), Environmental Impact of Beef
by Life Cycle Assessment (LCA) - 13
Danish Beef Production Systems, Aarhus
University). Det understryker komplexiteten i nationella klimatundersökningar och jämförelser mellan länder, men
Lesschen tar hänsyn till just detta genom att använda en universell metodik
tvärs över alla europeiska länder. J.P.
Lesschen är dock uppmärksammad på
den danska undersökningen.

Nötköttssektorns
utsläpp av växthusgaser uttryckt i
kg CO2-ekvivalent
per kg producerat
nötkött

Denna metod är allmänt erkänd och
både Århus Universitet och Miljö- och
livsmedelsministern har hänvisat till
analysen i ett svar till Folketinget i Danmark.
Kilde: Greenhouse gas emission profiles of European livestock sectors, Lesschen et al, 2011
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MILJÖFÖRHÅLLANDEN

MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Tabell 5.1
Tabell 5.1

Miljögodkännande
Nötkreatursproduktion omfattas inte
av industriutsläppsdirektivet (IED), och
därför finns inget EU-krav på miljögodkännande av nötkreatursproduktion.
(I Danmark är det krav på godkännande när nötkreatursproduktionen har
fler än 75 djurenheter, då gränsen den
1 augusti 2017 är satt till 3,5 ton NH3-N).
Tabell 5.2

Tillförsel av nitrat
Nitratdirektivet tillåter att det tillförs
upp till 170 kg N i husdjursgödsel per
ha per år, vilket (även i fortsättningen)

är utgångspunkten för regleringen av
nötkreatursgödning i Danmark.
Därtill kommer det så kallade kreatursundantaget: Nitratdirektivet öppnar
upp för att de enskilda medlemsstaterna (för nötkreatursproduktion) kan
ansöka om att avvika från maxgränsen
på 170 kg N i uppåtgående riktning, om
det kompletteras med konkreta åtgärder som neutraliserar miljöeffekten från
alla extra kg N. Kreatursproducenter i
Danmark har haft möjlighet att använda upp till 230 kg N i husdjursgödsel på
bestämda villkor. Nederländerna har
också använt sig av kreatursundantaget.

Tabell 5.3

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Inga gemensamma
regler.

Gräns på 3,5 ton
NH3-N.

Inga data

Inga data

Inga data

Inga data

170 kg N/ha/år.

230 kg N/ha/år.

170 kg N/ha/år.

Möjlighet till högre
gräns än 170 kg N/
ha/år.

170 kg N/ha/år.

170 kg N/ha/år.

Inga gemensamma
regler.

Förbud mot bredspridning av flytande
husdjursgödsel.

Inga data.

Förbud mot bredspridning av flytande
husdjursgödsel.

Förbud mot bredspridning av flytande
husdjursgödsel.

Bredspridning av flytande husdjursgödsel
är tillåtet.

Miljögodkännande

Användning
av husdjursgödsel
Det är förbjudet att bredsprida flytande
husdjursgödsel i Danmark, vilket enligt
tillgänglig information även gäller i Nederländerna och Sverige (men däremot
inte i Tyskland).
Tabell 5.2
I såväl Danmark som Sverige ska marken vara helt upptinad innan spridning,
medan det i Tyskland bara krävs att den
är tinad i de översta 5 cm.

Tillförsel av nitrat

Tabell 5.3
Användning av
husdjursgödsel
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EKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Ekologiska förhållanden
Vid produktion av ekologiskt nötkött
i Danmark kommer det främst från
mjölkkor, stutar och köttdjur. Dessutom
finns det en liten specialproduktion av
ekologiska slaktkalvar och ungtjurar där
tjurkalvarna inte kastreras. Merparten
av det ekologiska nötköttet kommer
från mjölkkor, som växer klart i takt med
att mjölkningen sjunker till en nivå som
inte längre är lönsam för lantbrukaren.
Som utgångspunkt följer den danska
ekologiska nötköttsproduktionen samma regler som den icke-ekologiska produktionen. För den ekologiska produktionen gäller dock även en rad särskilda
produktionsregler som fastställts efter
EU:s ekologiregler.
Reglerna för den danska ekologiska
nötkötts- och mjölkproduktionen skiljer
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sig från den icke-ekologiska produktionen på följande punkter:
•

•

Djuren ska gå på gräs minst 6
timmar per dag under perioden
15 april till 1 november, när vädret
så tillåter.

skiljs och kalvarna ska få mjölk under de första 3 levnadsmånaderna.
Dikor går dock med sina kalvar under längre tid.
•

I stallet ska djuren ha möjlighet till
daglig motion.
•

•

•

•

Allt foder ska vara ekologiskt odlat.
Foderämnen som består av eller
har framställts genom användning
av GMO får inte användas i den
ekologiska produktionen.
Foderransonen ska bestå av minst
60 % grovfoder.
Kalvarna ska gå tillsammans med
sin mor i minst 24 timmar innan de

•

Kött och mjölk från djur som har
behandlats med antibiotika ska behållas under dubbelt så lång tid som
från icke-ekologiska djur.
Nötkreatur kan slaktas och säljas
som ekologiskt kött om de är födda
efter att besättningen har påbörjat
omläggningen till ekologisk produktion, eller om djuret har levt minst
12 månader varav minst 3/4 av
dess liv i ekologisk produktion.
Handelsgödsel och pesticider får
inte användas på de ekologiska
marker som fodret kommer från.

På flera områden är det dock upp till
det enskilda EU-landet att fastställa
specifika produktionsregler. Därutöver
finns det i EU en lång rad privata ekologimärken som på olika områden har
särskilda skärpta regler kopplat till just
deras privata märke. Slutligen kan de enskilda EU-länderna ha mer omfattande
lagstiftning än EU:s lagstiftning på det
ekologiska området. Detta förutsätter
dock att den nationella lagstiftningen
dessutom gäller för ländernas ickeekologiska produktion.

avtal. Därmed ska lantbrukaren följa
branschavtalet för att få leverera mjölk
och nötkreatur till ett danskt mejeri och
ovan nämnda slakterier. De viktigaste
reglerna i branschavtalet gäller:

I Danmark har man antagit ett
Branschavtal för ekologisk mjölk och
ekologiskt kött från nötkreatur, som ställer ytterligare krav på den ekologiska
produktionen i Danmark. Alla mejerier
med ekologisk invägning i Danmark
och slakterierna Friland och Thise &
Ko har antagit och anslutit sig till detta

•

Behandling av djur som har varit
sjuka

•

Slutgödning av djur innan slakt

•

Avgränsning och utomhusförhållanden

•

Export av kalvar

•

Krav på transport och uppehälle på
slakteri

Branschavtalet diskuteras för närvarande av avtalsparterna och man har tills

vidare (från 1 juli 2017) beslutat att utöka avtalet med följande punkter:
•

Förbud mot systematisk avlivning
av småkalvar, gällande från 1 januari 2019. Förbudet gäller dock inte
för anläggningar med pågående sanering av salmonella.

•

Djuren ska ha tillgång till hudvård i
stallen och på gräsmark, gäller från
1 januari 2018.

Förutom dessa två punkter finns det
ytterligare krav på diskussioner kring
djuromsorg, men i detta ärende har
ännu inget beslut fattats. Det konstant
gällande Branschavtalet för ekologisk
mjölk och ekologiskt kött från nötkreatur, kan läsas på SEGES webbplats
LandbrugsInfo under ekologi.
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EKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Tabell 6.1
Behandling av djur
som har varit sjuka

Tabell 6.2
Slutgödning av djur
innan slakt
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EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Lantbrukarna får själva
efterbehandla djuren
med vissa produkter
som har en effektiv
inverkan på djuren
och på det tillstånd
som behandlingen är
beräknad för.

Lantbrukaren får inte
själv administrera, hantera och efterbehandla med läkemedel som
innehåller antibiotika
för efterbehandling av
djur över 6 månader.

Inga data.

Lantbrukarna får själva
efterbehandla djuren
med vissa produkter
som har en effektiv
inverkan på djuren
och på det tillstånd
som behandlingen är
beräknad för.

Läkemedel som
innehåller antibiotika
ska ordineras av veterinär. Lantbrukaren får
efterbehandla själv.
Gården ska bevisa att
det finns en strategisk
plan för att förebygga
sjukdomar.

Läkemedel som
innehåller antibiotika
ska ordineras av veterinär, och lantbrukaren
får själv efterbehandla
djuren.

Lantbrukaren får
slutgöda vuxna djur i
stallet utan att de har
tillgång till utomhusförhållanden.

Om nötkreatur på
mellan 9 och 12 månader slutgöds i stall enligt gällande EU-regler
inom den period, som
i Danmark anses vara
avgränsningsperioden,
ska djuret ha tillgång
till en box eller hage.

Inga data.

Lantbrukaren får
slutgöda vuxna djur i
stallet utan att de har
tillgång till utomhusförhållanden.

Vuxna djur över 9 månader kan slutgödas i
stall med möjlighet till
motion (lösdrift).

Vuxna djur får slutgödas i stall utan tillgång
till utomhusområden,
men perioden får
högst vara 3 månader
och max utgöra en
femtedel av djurets liv.
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EKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Tabell 6.3
Avgränsning och utomhusförhållanden

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

EKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Betande djur ska ha
permanent tillgång
till betesområden när
vädret så tillåter.

Under betessäsongen
15 april till 1 november ska nötkreaturen
ha tillgång till gräsområden, när vädret
och djurens fysiska
kondition så tillåter.
Djuren ska gå på betesområden minst 6
ljusa timmar om dagen
under denna period.

Inga data.

Betande djur ska ha
permanent tillgång
till betesområden när
vädret så tillåter.

Under betesperioden
ska alla djur ha tillgång
till gräsområden under
större delen av dygnet.
Detta gäller dock inte:

Växtätarna ska ha
tillgång till utomhusområden eller gräs
när djurens fysiska
tillstånd, väderförhållandena och marken
så tillåter.

Tabell 6.4

Kravet på tillgång till
utomhusområden kan
frångås under vintermånaderna, om djuren
har möjlighet att röra
sig fritt i stallet.

Särskild hänsyn kan tas
till småkalvar under
6 månader. Ungdjur
över 6 månader kan
utbindas senare än
mjölkkor om ungdjuren inte tål gräs hela
dygnet.

Kravet på tillgång till
utomhusområden kan
frångås under vintermånaderna, om djuren
har möjlighet att röra
sig fritt i stallet.

•

Kalvar under 4
månader

•

Djur som ska
slaktas inom en
månad efter
betesperiodens
början.

•

Vid insemination, kalvning,
sjukdom och
liknande.

Som minimum ska
växtätarna ha tillgång
till betesområden under sommarhalvårets
betesperiod. Utanför
denna period ska
djuren ha möjlighet att
röra sig fritt

(Fortsatt)

Export av kalvar
På de kommande sidorna har vi gjort en jämförelse av reglerna för ekologiska nötkreatur, på
områden där det finns nämnvärda skillnader
gällande EU-regler i Danmark, Tyskland, Sverige
och Nederländerna.

Länderna har valts ut eftersom de är de mest
intressanta i relation till dansk export – antingen
som mottagande land eller som konkurrerande
land. Samtidigt har vi tagit utgångspunkt i de
mest utbredda branschreglerna/privata ekologi-

regler, dvs. regler som gäller för merparten av de
ekologiska kreaturen i de nämnda länderna. Observera att Nederländerna följer EU:s ekologiregler.

Under betesperioden
ska mjölkkorna vara
ute minst 12 timmar
per dag.
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EKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Tabell 6.4
Export av kalvar

6

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Export av kalvar
nämns inte, dvs. det
finns inga restriktioner.

Kalvar under 3 månader som har fötts i
ekologiska besättningar får inte exporteras.

Inga data.

Export av kalvar
nämns inte, dvs. det
finns inga restriktioner.

Inga restriktioner.

Inga restriktioner.

EKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Tabell 6.5
Krav på transport
och uppehälle på
slakteri m.m.

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Transport och uppehälle på slakteri följer
den allmänna lagstiftningen som gäller för
alla lantbruksdjur.

Lantbrukaren ska följa
en rad bestämmelser
gällande:

Inga data.

Transport och uppehälle på slakteri följer
den allmänna lagstiftningen som gäller för
alla lantbruksdjur

Som EU-regler och därutöver nämns bl.a.

Den totala transporttiden och -sträckan
får inte överstiga 4
timmar respektive 200
km. En transporttid utöver denna är endast
tillåten om tillstånd
givits på förhand och
förutsätter tillräckligt
med vatten under
transporten samt en
period med vila före
slakt.

• Inredning av transportbilar
• Total transporttid får
inte överstiga 8 timmar.
• Transport i eget transportmedel på max. 1
timme
• Avlastning och uppstallning på slakteri får
inte överstiga 3 timmar.
• Slakten ska ske traditionellt, dvs. med penetrerande bultpistol.

• All hantering i samband med transport
och slakt ska göras på
ett lugnt och värdigt sätt
och med ett minimum av
fysisk kontakt och psykisk
belastning för djuret.
• Djur från samma besättning ska hållas tillsammans under transport,
uppstallning och bedövning.
• Vid väntetid ska djur
ha tillgång till grovfoder
och vatten.

Tidperioden mellan
sista utfodring och
slakt får för idisslare
inte överstiga 16
timmar.

• Bedövningens effekt
ska kontrolleras omgående på varje enskilt djur.
• Kontroll av att djuret
har dött ska utföras innan
vidare hantering.
• Avblodning och vidare
hantering av slaktkroppar
ska göras utan att obedövade djur märker det.
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EKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Tabell 6.6
Förbud mot systematisk avlivning av
småkalvar

EU-28

Danmark

Irland

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Inga restriktioner
(nämns ej i EU:s ekologiregler).

Förbudet gäller från 1
januari 2019 – dock
ej på gårdar med
pågående sanering av
salmonella.

Inga data.

Inga restriktioner.

Inga restriktioner.

Inga restriktioner.

REFERENSANALYS
Danskt nöt- och kalvkött i ett europeiskt perspektiv
42

REFERENSANALYS DANSKT NÖT- OCH KALVKÖTT I ETT EUROPEISKT PERSPEKTIV

Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 Köpenhamn V

T +45 3339 4000

E branschinfo-kott@lf.dk
W branschinfo-kott.se

