Stockholm den 21 april 2014

Till: Miljöstyrningsrådet
Remissvar om ändringar i Miljöstyrningsrådets kriterier för offentlig upphandling, specifikt avseende
kyckling och kalkon.
Svensk Fågel vill härmed lämna synpunkter på de förslag till kriterier som avser kyckling och kalkon.
Synpunkterna har lämnats i de dokument som Miljöstyrningsrådet har skickat, här kallat bilaga msr
kyckling och msr djurskyddsspecifikt. Miljöstyrningsrådet har i denna remiss meddelat att de befintliga
kriterier för animaliska produkter som inte nämns i denna remiss kvarstår med tidigare innebörd. Svensk
Fågel anser att detta är olyckligt då kriterierna kring salmonellaprovtagning avseende fjäderfä inte
överensstämmer med de kriterier som ställs i den inhemska produktionen. Synpunkter lämnades redan
vid första tillfället vid remissförfarandet men har tyvärr inte beaktats. Miljöstyrningsrådet har inte heller
kommenterat varför man valt att inte tillämpa motsvarande krav.
Såväl Svensk Fågel som Jordbruksverket och djurskyddsorganisationer har vid ett flertal tillfällen framfört
vikten av att detaljerat i kriterierna ange bedövningsstyrkan vid slakt av kyckling. Detta för att säkerställa
att bedövningen har skett med tillräcklig hög styrka. Dessa kriterier finns även angivet i den forskning
som EFSA genomfört, vilket tyder på att strömstyrkan måste vara tillräcklig stark för att säkerställa att
djuren verkligen är bedövade vid avlivning. Trots detta har Miljöstyrningsrådet avstått från att ange
elbedövningsstyrkan i förslag till kriterier – och även här utan närmare förklaring. Detta ställer sig Svensk
Fågel mycket kritiskt till då det både finns angivet forskning samt påpekande från expertmyndigheten.
Slutligen vill Svensk Fågel framföra att framgångsfaktorer för möjlighet att tillämpa kriterier och
uppmuntra myndigheter till att använda sig av kriterierna är att dessa är baserade på vetenskap och icke
diskriminerande. Motiv/bakgrundstexten till kyckling har stort behov av att redigeras. Svensk Fågel har
vid ett flertal tillfällen framfört justeringar i texten – arbetet är tidskrävande för en liten organisation.
Samtidigt är det av största vikt att materialet är så objektivt och korrekt som möjligt. Därför välkomnas en
förklaring till hur materialet/synpunkterna framgent kommer att beaktas.
Svensk Fågel tackar för att getts möjligheten att inkomma med synpunkter på ovanstående remiss.

Med vänliga hälsningar

Maria Donis, VD
Branschorganisationen Svensk Fågel

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från
avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Lantmännen Kronfågel,
Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål –
att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.
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