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Obedövad slakt och foie gras

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött som köps in via
offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska
djurskyddsregler och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett generellt
förbud mot obedövad slakt inom EU och tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att söka undantag i EU
så att Sverige kan förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning och
tillkännager detta för regeringen.
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en varningstext för kött
som producerats genom obedövad slakt och tillkännager detta för regeringen.
5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta internationellt
för att förbjuda mat som framställts genom tvångsmatning av djur och tillkännager
detta för regeringen.
6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara tydlig
märkning av mat som producerats genom tvångsmatning av djur och tillkännager
detta för regeringen.
7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda import av
mat som framställts genom tvångsmatning av djur och tillkännager detta för
regeringen.

Motivering
Obedövad slakt
Sverige är lyckligtvis ett föregångsland när det kommer till djurhållning och slakt vilket
vi både kan och bör vara oerhört stolta över. Vi sticker ut ur ett globalt perspektiv men
kan samtidigt göra så mycket mer för att säkerställa en fullgod djurhållning såväl i
Sverige som i övriga världen.

Religiös ritualslakt, som exempelvis kosher- eller halalslakt, innebär att nerver, artärer,
mat- och luftstrupe skärs av med ett djupt snitt. Detta sker samtidigt som djuret är vid
fullt medvetande i flera minuter. Ofta sker detta i samband med att djuret är kopplat till
en fasthållningsanordning. Fasthållningsanordningen kan se ut på olika sätt men dess
primära uppgift är att se till att djuret kan avblodas under alla de minuter som djuret har
kvar sitt medvetande. I många fall blir djuren mycket stressade av dessa anordningar,
som dessutom ibland innebär att djuret hängs upp och ned. Kniven som används vid den
här typen av slakt når inte två stora artärer bakom halskotpelaren som samtidigt
fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna, vilket innebär att djuret är fullt medveten
om vad som händer. Resultatet förutom en extrem dödsångest är alltså en mycket
långsam, smärtsam och plågsam död vilket bland annat Jordbruksverket tydligt har
redovisat för.

I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra ritualslakt utan föregående
bedövning. Ett flertal länder runt om i världen distribuerar dock ritualslaktat kött till
Sverige. Bara den globala halalmarknaden uppskattas i dag till ungefär 150 miljarder
US-dollar per år, vilket bör vara en tydlig signal om att hemska slaktmetoder används
för fullt.

Det vi nu vet är att många svenskar idag äter kött från djur som halal- eller
koscher-slaktats utan att de själva vet om det då det ofta säljs som vanligt kött i Sverige.
Ovetandes äter de kött från djur som plågats ihjäl genom medeltida slaktmetoder som
aldrig hade varit tillåtna i Sverige enligt rådande lagstiftning. Det har även visat sig att
flera av landets största grossister inte ens själva kan garantera att köttet inte kommer
från djur som plågats ihjäl.
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Som följd av att det finns en marknad för den här typen av kött och att det därmed också
finns ekonomiska incitament ser vi hur allt fler köttproducenter har valt att övergå till
dessa barbariska slaktmetoder. Enligt EU slaktas upp till 75 procent av nötkreaturen på
detta sätt enligt EU-kommissionen och i flera länder sker all slakt av får och lamm på
detta sätt. Att kött som producerats på ett sätt som bryter mot svensk lag över huvud
taget kan säljas i Sverige är rimligtvis tvivelaktigt. Ändå vet vi att miljontals djur varje
år tvingas genomlida detta barbari och att svenskar medvetet eller omedvetet bidrar till
att detta kan fortsätta.

Som följd av nuvarande EU-regler är svenska politiker bakbundna från att fullt ut agera.
Dock måste Sverige inta en stark hållning gentemot EU och regeringen bör säkerställa
att all mat som upphandlas genom offentlig upphandling garanteras vara producerade på
ett sätt som inte strider mot den svenska djurskyddslagstiftningen. Inom EU bör Sverige
arbeta för generella förbud för denna typ av slakt inom hela unionen samt under tiden
söka undantag i EU för att Sverige ska kunna förbjuda import av kött som producerats
på ett sätt som inte ryms inom svensk djurskyddslagstiftning. Vidare bör regeringen
verka för att allt kött som framkommit genom slakt utan bedövning ska märkas med en
varningstext.

Foie gras
Idag kan vem som helst importera kött som framställts på ett sätt som strider mot svensk
lag. Man kan importera produkter som tagits fram på ett sätt som skadat djur och bara
för att denna produktion inte skett inom landets gränser är det fritt fram för oss att göda
de som ligger bakom industrin. Det kan inte, och bör inte vara rimligt att detta får
fortsätta. Djur som slaktats utan bedövning eller för den delen plågats ihjäl i ett annat
land ska inte få säljas i Sverige. Det handlar inte bara om religiöst präglad mat som
halalkött eller kosherkött utan även mat som exempelvis foie gras (gåslever), vilket
anses vara en delikatess av många svenskar.

Produktionen av foie gras sker genom att gäss tvångsmatas tre gånger per dag. Under
matningen tvingas djuren att under ett fåtal sekunder äta upp till ett halvt kilo föda
bestående av majs, fett och salt. Runt 80 procent av djuren som hålls för denna
produktion tvingas leva i små burar där de inte kan röra sig, stå upp eller ens sträcka på
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sina vingar. När fåglarna är färdiga för slakt har deras lever svällt upp till tio gånger sin
normala storlek, vilket naturligtvis innebär ett fruktansvärt plågsamt liv.

Regeringen bör arbeta internationellt för att förbjuda denna barbariska och
fruktans-värda produktion av foie gras samt annan form av tvångsmatning av djur i
syfte att skapa njutning åt människor. För att ytterligare sätta press på andra länder att
förbjuda tvångsmatning bör ett importförbud av detta införas i Sverige. Till dess att
försäljningen eller användandet av maten inte längre förekommer i Sverige bör
regeringen verka för att märkningen av mat producerad genom tvångsmatning är tydlig.

I juli 2012 trädde ett nytt förbud mot produktion av foie gras (gåslever) i kraft i
Kalifornien. Detta är ett förbud som redan finns i Sverige, och att liknande förbud finns
i andra delar av världen är något man bör uppmärksamma som något positivt. Än idag
produceras tusentals ton foie gras runt om i världen, och även svenskar konsumerar
detta flitigt som en lyxvara.

Markus Wiechel (SD)

Richard Jomshof (SD)
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