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Frågor om grisars djurskydd att ställa innan köp 
Om du köper kött från gris och vill förvissa dig om att grisen haft ett acceptabelt djurskydd innan 
du bestämmer dig för ett köp så kommer här några kontrollfrågor du kan ställa. Frågorna fungerar 
lika bra att ställa i butik, som direkt till producenten eller leverantören. 

Jag skulle behöva veta mer om hur djuren vars kött ni säljer har det: 

• Vilket ursprungsland har detta kött?

Om suggan och smågrisarna 

• Är suggan lösgående eller har hon varit fixerad?
• Avvänjs smågrisarna före 28 dagars ålder?
• Får suggan fått bomaterial? Hur mycket?
• Hur mycket plats har hon att bygga bo på?

Om stallmiljön 

• Hålls de grisar vars kött ni säljer i par eller grupp hela tiden?
• Är de lösgående?
• Vad består golvet av? Är det fast eller är det tillåtet med helspalt?

Om foder och berikning 

• Har grisarna vars kött ni säljer haft fri tillgång till halm att sysselsätta sig med?
• Fick de vara ute?
• Fick de tillgång till bete på sommaren?

Om hälsa och stympning 

• Har tänderna på grisarna klippts?
• Fick de bedövning vid kastrering?
• Hade de svansarna kvar?

Om slakt och transport 

• Övernattade grisarna på slakteriet?
• Hur lång var transporten dit?
• Åkte de med andra främmande grisar?
• Hur bedövades grisarna på slakteriet?

Tänk på!  
Vissa butikskedjor ställer egna krav på hur varorna ska ha producerats. Ju fler vi är som frågar om 
hur djuren har haft det, desto större chans är det att butikerna ställer högre krav.  

• Har er butik/butikskedja en egen djuromsorgspolicy?
• Om ja, var kan jag läsa den?
• Om nej, varför inte?
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