Miljö- och djurskyddskrav i
livsmedelsupphandlingen
Förkortad version
Miljö- och djurskyddskrav

Jönköpings kommun har ställt miljö- och djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingen.
Detta dokument innehåller en förkortad version av de krav som är ställda. Under respektive
område finns det en kortfattad beskrivning av vad kravet innebär.
Dokumentet är inte en fullständig redogörelse för de ställda krav, för en komplett förteckning
över ställda miljö- och djurskyddskrav vänligen kontakta miljöledaren eller avtalsansvarig på
upphandlingsavdelningen.

Fisk och skaldjur

Produkter av fisk (fryst, färsk, beredd, processad eller halvfabrikat) ska vara spårbar genom
hela förädlingskedjan med minst fångstzon, handelsbeteckning (vetenskapligt namn) och
produktionsmetod (odlat/vilt).
Fisk som är markerad som ”Bra” enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista ska erbjudas med
undantag av lax (salmo salar) som kravet är ”Var försiktig med”.

Gemensamma krav för nötkött, griskött, kyckling/kalkonkött, ägg och mjölk
Samtliga produkter som levereras ska vara fria från alla former av salmonella.

Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och när det är motiverat.
För icke-sammansatta produkter av en råvara ska skriftlig information kunna lämnas vid
förfrågan.
* För animalier avser detta om i vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.
* För ägg avses detta om i vilket land ägget är producerat.
* För mjölkprodukter avses detta om i vilket land mjölkråvaran kommer ifrån.
Djuret ska max ha transporterats 8 timmar till slakt och max 12 timmar nattetid för fjäderfä.
Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt medvetslöst fram till dess att
döden inträder.
För sammansatta produkter med ett innehåll av ägg eller mjölk över 20 % ska skriftlig
information kunna lämnas vid förfrågan om vilket land råvaran är producerad.

Nötkött

Nötkött ska komma från djur som bedövats vid kirurgisk kastrering, avhorning och andra
operativa ingrepp.

Griskött

Griskött ska komma från djur som har hållits lösgående.
Grisarnas svansar får inte ha avlägsnats.
Grisarna ska ha daglig tillgång till material, tex strö, som ger sysselsättning.

Kycklingkött

Kyckling ska komma från djur som fötts upp på en anläggning där beläggningsgraden varit max
36kg/m2. Rengöring ska ha skett mellan djuromgångarna.
Kyckling ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom
trimning.

Kalkonkött

Kalkonkött ska komma från djur där beläggningsgraden varit max 40 kg/ m2 för djur som väger
max 7 kilo och 45 kilo för djur som väger över 7 kilo. Rengöring ska tillämpas mellan
djuromgångar.

Ägg

Ägg och produkter av ägg ska komma från djur vars näbbar inte har förändrats, till exempel
genom näbbtrimning.
Ägg och produkter av ägg ska komma från höns som inte har fått foder som innehåller
konstgjorda färgämnen.

Mjölk och mjölkprodukter

Mjölk ska komma från nötkreatur som har tillgång till bete under en sammanhängande
betestid på minst 2 månader.
Mjölken ska komma från djur som har bedövats vid avhorning och andra operativa ingrepp.

Frukt och grönt

Kemiska växtskyddsmedel för efterskördsbehandling av färska äpplen, päron, potatis och lök
mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte (t ex för groningshämning eller för att
förlänga hållbarheten) ska ej ha använts.
Produkter av frukt, grönsaker och bär ska ej innehålla GMO i märkningspliktig mängd.
Skriftlig information ska kunna lämnas vid förfrågan om vilket land råvaran är odlad.

Spannmålprodukter och socker

För spannmål och socker i form av icke-sammansatta produkter ska information kunna lämnas
om i vilket land råvaran är odlad.

Kaffe, te och kakao

Merparten av kaffe, te och kakaoprodukterna ska vara ekologiska och Fair Trade.
Produkterna ska uppfylla kraven på socialt ansvarstagande produktion. Odlaren ska också
garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset, långsiktiga
handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering.

Ansvarsfullt producerad palmolja

Fetter från palmolja som används i produkter ska till minst 90 % vara ansvarsfullt producerade
(certifierad palmolja). Detta innebär bland annat att producenten av palmoljan ska följa lokal
och nationell lagstiftning samt att odlingen ska ske på mark som producenten har laglig rätt till.

Produktionen ska ske på ett sådant sätt att områden med höga biologiska värden, vattendrag
och grundvatten skyddas.
Användning av jordbrukskemikalier ska ske på ett sådant att de inte hotar människors hälsa
eller miljön.
Producenten ska ha respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, förbud mot
barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
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