
ICAs syn på djuromsorg 

ICA har valt att utgå från Svensk djurskyddslagstiftning när kraven på djuromsorg ställs, detta gäller 

för allt kött i vårt centrala sortiment, både svenskt och importerat. Det är för att de krav som finns i 

svensk djurskyddslagstiftning är långtgående och ger en bra utgångspunkt för vad ICA vill uppnå när 

det gäller djuromsorg. 

ICA ställer krav både på svenskt och importerat kött och både för egna märkesvaror och andra 

leverantörer. Allt färskt och fryst kött som finns i vårt centrala sortiment har godkänts efter en 

revision av djuromsorgen för respektive leverantör. 

I praktiken så genomför vi djuromsorgsrevisioner på både slakterier och gårdar, vi ställer krav på hur 

transporter genomförs och hur djuren hanteras vid slakt. Antingen görs revisionen av en 

kvalitetsspecialist på ICA eller så anlitas en tredjepartsrevisor.  

Kraven ICA ställer på leverantörer gällande kvalitet och hållbarhet, där djuromsorg ingår som en 

viktig del, är en del av affärsavtalet och bilagor till detta. Alla leverantörer, inte bara leverantörer till 

ICAs märkesvaror måste uppfylla kraven i ICAs hållbarhetspolicy (inklusive hållbarhetsappendix) och 

PSR (Product Specific Requirement, de produktspecifika krav vi ställer). Leverantörerna för ICAs 

märkesvaror måste dessutom följa våra krav för märkesanvändare, Brand Criteria. Dessa bilagor till 

affärsavtaletinnehåller flertalet krav på vad våra leverantörer måste leva upp till vad gäller 

djurvälfärd.  

ICAs krav på djurvälfärd 

Med stöd av svensk lagstiftning och kraven i denna så är ICAs miniminivå vad gäller djuromsorgskrav 

följande för kött, mjölk och ägg i ICAs centrala sortiment. 

- Alla djur ska hållas vid god hälsa och djur som blir sjuka ska få den behandling de behöver för 

att tillfriskna. Alla djurproducenter ska ha en av veterinär godkänd behandlings- och 

djurvälfärdsplan som beskriver rutinen vid behandlingar. 

- Antibiotika får ej användas rutinmässigt i förebyggande syfte utan endast efter ordination av 

veterinär. Varken antibiotika eller hormoner får användas i tillväxtbefrämjande syfte. 

- Transport av levande djur ska ske under kontrollerade former med fordon godkända för 

transport av djur. Transporttiden ska hållas så kort som möjligt och inte överstiga 8h. 

- Alla djur ska kunna röra sig fritt, vi tillåter inte användningen av produktionssystem som 

strikt begränsar djurens rörelsefrihet.  

- Alla djur ska få bedövning vid smärtsamma ingrepp.  

- Alla djur ska behandlas väl inför slakt och det är ett absolut krav att djuren bedövas innan 

avlivning. Endast friska djur får transporteras och slaktas. 

- Vi tillåter inte användande av djurraser med bekräftade djurvälfärdsproblem som tex 

renrasig Belgisk Blå. 

- Vi tillåter inte genmodifiering eller kloning av djur för livsmedelsproduktion. 

 

 



ANTIBIOTIKA 

Antibiotika är ett läkemedel som räddar liv, och som används för att behandla bakteriesjukdomar hos 

människor och djur. Det finns dock en risk med överanvändning av antibiotika då bakterierna kan 

anpassa sig och bli motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Resultatet blir att medicinerna 

gradvis förlorar sin effekt. Det här är en av våra stora folkhälsoutmaningar. 

Inom svensk djuruppfödning har man under lång tid arbetat för friska djur och en ansvarsfull 

antibiotikaanvändning. Sverige var först i världen 1986 med att förbjuda antibiotika i foder i syfte att 

öka djurens tillväxt. 

ICA ställer krav på alla sina leverantörer av kött att behandling av djur med antibiotika ej får ske i 

förebyggande syfte utan endast sjuka djur får behandlas under veterinärs inrådande. Detta är ju ett 

lagstiftat krav i Sverige men ICA har valt att ställa detta krav även på leverantörer utanför Sverige.  

 

BEDÖVNING FÖRE SLAKT 

ICA har ett absolut krav på att alla djur ska bedövas innan slakt. Alla slakterier måste kunna uppvisa 

goda rutiner för avlivning och slakt samt utvärdering av bedövningsresultat. 

 

BETESSÄSONG 

I Sverige är betesdriften mycket viktig och därför ett lagstiftat krav både för yngre och äldre 

nötkreatur. Nötkreatur ska hållas på bete ett visst antal dygn per betessäsong och antal dygn beror 

på var i Sverige gården finns. I norra Sverige ska nötkreatur hållas på bete minst 60 dygn, i mellersta 

Sverige minst 90 dygn och i södra Sverige minst 120 dygn. Det finns inget lagkrav på bete för tjurar. 

 

KLONING 

Användning av klonade djur eller avkommor från klonade djur för produktion av livsmedel är inte 

tillåtet inom EU och därför ställer ICA krav på att det inte får förekomma i råvarukedjor för kött, 

mjölk, fågel och ägg. 

 

NÄBBTRIMNING 

I Sverige finns ett lagstiftat krav som förbjuder näbbtrimning av fåglar. Det gäller alla typer av fåglar i 

alla led av fågelproduktionen, även inom avelsflockarna. Eftersom alla konsumtionsägg ICA säljer är 

svenska så är de 100% fria från näbbtrimning. Näbbtrimning kan undvikas inom all typ av hållning av 

fågel om beläggningsgraden inte är för hög. ICA ställer krav på sina utländska fågelleverantörer att 

inte näbbtrimma utan istället jobba med lägre beläggningsgrad i stallarna och berikning av fåglarnas 

miljö. 

 

SMÄRTSAMMA INGREPP 

Olika typer av stympning och smärtsamma ingrepp på djur utan bedövning är förbjudet enligt svensk 

djurskyddslagstiftning. Hela ICAs svenska sortiment är därför fritt från råvara från djur som stympats 

utan bedövning. Svenska grisar har knorren kvar och tänderna får inte klippas, Näbbtrimning, 

kloklippning och vingklippning av fåglar är inte tillåtet.  Kastrering sker under bedövning, avhorning 



sker under bedövning. Alla smärtsamma ingrepp ska ske under bedövning och överinseende av 

veterinär.  

Detta krav är svårare att ställa på utländska leverantörer där traditionen ser annorlunda ut än i 

Sverige men här jobbar ICA aktivt med dialog med leverantörerna och tydliga krav på att förbättring 

och utveckling inom dess områden måste ske. 

 

TILLVÄXTFRÄMJANDE MEDEL 

ICA tillåter inte användning av tillväxtfrämjande medel så som hormoner eller antibiotika i 

förebyggande syfte inom produktion av animalisk råvara. 

 

TRANSPORT TILL SLAKT 

ICA ställer krav på transporttid, beläggningsgrad, god utformning av transporter och att 

transportören och fordonet ska vara godkända i enlighet med svensk lagstiftning. Transporten får 

inte överstiga 8 timmar. Dessa krav ställs i alla råvaruflöden av kött. 

 

UTRYMME FÖR NATURLIGT BETEENDE 

Att djur ska ha tillräckligt med utrymme att kunna utföra ett naturligt beteende är en central del i 

svensk djurskyddslagstiftning. Detta är något som visar sig genom att djuren i Sverige har lagstadgad 

rätt till mer utrymme än djur i andra länder. Det gör också att rutinmässig fixering, tjudring eller 

hållande i enkelbox utan kontakt med andra djur inte är tillåtet. Det är inte heller tillåtet med 

tvångsmatning eller för intensiv utfodring (nötkreatur måste tex ha tillgång till grovfoder). ICA 

samarbetar därför i första hand med svenska leverantörer som har en tradition av att inte hålla 

suggor fixerade under grisning och digivning. ICA har också valt att uteslutande ha svenska ägg i det 

centrala sortimentet. De ägg som ICA säljer under eget varumärke kommer alla från frigående höns, 

både de ekologiska och konventionella äggen. Under 2018 så kommer alla ägg (både egna 

varumärken och övriga ägg) i det centrala sortimentet att komma från svenska frigående höns.  

 

Det finns många initiativ i andra länder där frivilliga program erbjuder samma typ av förutsättningar 

för djuren att utföra naturligt beteende som vi jobbar med i Sverige. När ICA samarbetar med 

utländska leverantörer av animaliska produkter väljer vi i första hand de som kan erbjuda 

förutsättningar för djuren som är i nivå med de svenska eller bättre så långt det är möjligt. 

 

**************** 

ICA har tagit ett strategiskt beslut att stödja svensk livsmedelsproduktion och gör det bland annat 

genom sitt samarbete med LRF (Lantbrukarnas riksförbund) https://www.ica.se/icas-egna-

varor/sortiment/kott/vi-gillar-svenskt-kott/samarbete-med-lrf/ 

Det har lett till att ICA nu har en hög jämn tillgång till svenska råvaror med animaliskt ursprung. 

https://www.ica.se/icas-egna-varor/sortiment/kott/vi-gillar-svenskt-kott/samarbete-med-lrf/
https://www.ica.se/icas-egna-varor/sortiment/kott/vi-gillar-svenskt-kott/samarbete-med-lrf/


Under Q1 2017 var andelen produkter med svensk råvara följande i vårt centrala sortiment, alltså 

både egna märkesvaror och varor från andra leverantörer.  

Andel svensk råvara (kg) Q1 2017 

Ägg 100%  

Fågel 96%  

Nötkött 86%  

Griskött 85%  

Mjölk och 
mjölkprodukter 

84%  

Charkuterier 83% (gäller endast ICA 
märkesvaror) 

 

Lammkött 48%  

 

Den stora skillnaden som har skett under de senaste åren gäller svenskandelen i charkråvaran. Vi har 

historiskt varit starka på svensk råvara inom färskt kött men nu har även andelen svenskt som råvara 

i charkuterier ökats. 

 

NÖTKREATUR 

Svenska nötkreatur utgör 86% av råvaran till det kött som säljs centralt på ICA. ICA samarbetar också 

med utvalda leverantörer i Irland, Skottland, Danmark, Brasilien, Uruguay, USA och Kanada.  ICAs 

kött är alltid märkt med ursprung och en flagga för köttets nationalitet. Vi är extra stolta att kunna 

erbjuda ett så stort sortiment av svenskt kött av hög kvalitet både när det gäller djuromsorg och 

ätkvalitet. Svensk nötköttsproduktion är grovfoderbaserad och innehåller en stor andel bete. Under 

vintern när djuren hålls inomhus på grund av klimatet så utfodras de i huvudsak med ensilage. Detta 

gäller även för kalvar vilket gör att alla kalvar har fått tillgång till grovfoder under hela sin livstid. Vårt 

sortiment med utvalt svenskt nötkött baseras på kvigor, stutar och kor läs mer på 

https://www.ica.se/icas-egna-varor/sortiment/kott/ica-utmarkt-svenskt/ och 

https://www.ica.se/icas-egna-varor/sortiment/kott/ica-selection-svenskt-premium-notkott/  

GRIS 

Svenska grisar har knorren kvar, mer plats i boxen och tillgång till halm att böka med. Därför är vi 

stolta över att hela 85% av det griskött som säljs på ICA har svenskt ursprung. I Sverige är det inte 

tillåtet att ha helspalt, utan minst 2/3 av boxens golv måste vara helt golv. Det är också lag på att 

suggorna inte får hållas fixerade. Suggorna ska kunna utföra bobyggarbeteende och grisningen ska 

ske lösgående. Smågrisarna måste vara minst 4 veckor gamla vid avvänjning. Dessa krav gör att 

svenska grisar behöver mer plats i boxarna än grisar från andra länder, till exempel ska en svensk 

sugga med smågrisar ha 6m2 boxyta medan det är vanligt med 4m2 i andra europeiska länder. Alla 

våra svenska grisproducenter är tredjepartscertifierade enligt standarden Grundcertifiering Gris. 

Grundcertifiering Gris är en standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. Den innehåller detaljerade 

regler om bland annat stallmiljö, djuromsorg och smittskydd i enlighet med svensk lagstiftning. Sigill 

Kvalitetssystem är standardägare. 

 

https://www.ica.se/icas-egna-varor/sortiment/kott/ica-utmarkt-svenskt/
https://www.ica.se/icas-egna-varor/sortiment/kott/ica-selection-svenskt-premium-notkott/


ICA kan också erbjuda griskött från frilandsgris där grisarna har tillgång till utevistelse året runt. Lläs 

mer på https://www.ica.se/icas-egna-varor/sortiment/kott/ica-selection-frilandsgris/  

 

LAMM 

Andelen svenskt lamm i ICAs sortiment är knappt 50%. Svensk lammproduktion utvecklas snabbt 

men det gör även den svenska konsumtionen av lammkött. För att tillgodose efterfrågan på 

lammkött av god kvalitet använder ICA förutom svenska leverantörer av lamm även leverantörer från 

både Irland och Nya Zeeland. Dessa länder har fördelen att ha längre betessäsonger än Sverige med 

mer utevistelse för djuren som följd. 

 

FÅGEL 

Hela 96% av ICAs sortiment av kyckling utgörs av råvara från svenska kycklingar. I Sverige så är de 

lagstiftade kraven på utrymme för kycklingarna strängare än i övriga europa. Kycklingarna går under 

hela uppfödningstiden fritt på golvet och hålls således aldrig i burar. Möjlighet finns att picka och 

sprätta i strömaterialet. Kycklingen har under hela sitt liv alltid fri tillgång till vatten och foder. Alla 

kycklinguppfödare är anslutna till ett djuromsorgsprogram koordinerat av branschorganisationen 

Svensk Fågel. 

Näbbtrimning är inte tillåtet på några fåglar och det är inte heller tillåtet med tvångsmatning. ICA har 

beslutat att helt utesluta gåslever ur sitt centrala sortiment eftersom den typen av uppfödning inte 

stämmer överrens med ICAs mål för god djuromsorg. 

ÄGG 

I ICAs eget sortiment av ägg kommer alla ägg från svenska hönor i frigående system. Under 2018 

kommer alla ägg i det centrala sortimentet (både egna märkesvaror och övriga) att vara ägg från 

frigående hönor. Näbbtrimning i är inte tillåtet och det är ett krav att hönsen ska ha fönster med 

dagsljusinsläpp i stallarna. Svenska ägg är också unika i och med att de är fria från salmonella. 

Salmonellafria ägg är resultatet av många års framgångsrikt arbete med att säkerställa hög hygien, 

friska djur och god kontroll genom hela produktionskedjan. Läs mer om våra ägg på 

https://www.ica.se/ica-tar-ansvar/ravaror/agg/ 

 

 

 

https://www.ica.se/icas-egna-varor/sortiment/kott/ica-selection-frilandsgris/
https://www.ica.se/ica-tar-ansvar/ravaror/agg/

