
Ursprungsmärkningen för svenska råvaror, livsmedel och växter.

UtmÄrkt kött & chark!
Fött & uppfött i Sverige

Kontrollerat i Sverige

Förädlat i Sverige

Förpackat i Sverige



exempelvis innehålla kryddor som inte odlats 
här. Produkten är dessutom förädlad, förpackad 
och kontrollerad i Sverige.1)

Svenskt kött är ett bra val
Sverige har en av världens mest omfattande djur-
skyddslagstiftningar och lägst antibiotikaanvänd-
ning i EU, friska djur behöver inte antibiotika.2) 

1. Fråga i din butik
Fråga efter Kött från Sverige-märkta 
produkter i din butik.

2. Fråga på din restaurang
Fråga efter svenskt kött och svenska 
charkuterier när du äter ute på restaurang 
och på gatukök.

3. Tänk hållbart när du  köper 
kött och charkuterier
Att köpa svenskt kött och charkuterier 
är ett hållbart val. Allt på ett djur måste 
användas för att den svenska köttproduk-
tionen ska gå ihop och vara konkurrens-
kraftig. 

4. Laga all världens mat
Med svenskt kött kan du laga all världens 
mat, till exempel vietnamesisk nudelsallad 
med biff, italiensk bolognese eller japansk 
yakiniku. 

5. Ta reda på mer fakta om 
svenskt kött
På frånsverige.se och svensktkött.se hittar 
du mer information om svenskt kött och 
svenska charkuterier.

5 TIPS

Visste du att...
…charkuterier är ett resursklokt sätt att ta 
tillvara hela djuret. Svenskt kött i charku-
terier är en förutsättning för långsiktig och 
hållbar svensk djuruppfödning.

1) Hela regelverket hittar du på frånsverige.se.    2) Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

3 av 4 tycker det är viktigt att 
korven är gjord av svenskt kött.

(Källa: Korvrapporten, 2022) 

Vid upphandling:  
Använd märket som verifikat 
Inom offentlig måltid är det nu enklare att upphandla 
produkter som är producerade i enlighet med svensk 
lagstiftning och på så sätt bidra till den svenska livsmedels-
strategin. Märket Kött från Sverige verifierar kraven enligt 
svensk lagstiftning. Kravpaketen på Upphandlingsmyndig-
hetens webb hjälper till att upphandla hållbart. 

Värmlandskorv, basturökt skinka, falukorv, skånsk lever-
pastej, julskinka och småländska isterband är exempel 
på populära svenska charkuterier. Det finns även olika 
sorters färskkorvar och lufttorkade charkuterier av medel-
havstyp, till exempel prosciutto, coppa och salami. 

Om Kött från Sverige-märket
Kött från Sverige-märket är en ursprungsmärk-
ning som används på svenskproducerat kött 
och charkuterier. Du hittar det på nöt-, gris-, 
lamm- och viltkött och på charkuterier som 
exempelvis korv, leverpastej, skinka och bacon. 

Regler vid flera ingredienser 
För en märkt produkt med flera ingredienser, 
som till exempel korv, isterband, köttbullar 
och blodpudding, gäller särskilda regler. De 
innehåller alltid utan undantag 100 procent 
svenskt kött, ägg, mjölk, fisk, skaldjur och 
minst 75 procent av samtliga råvaror är 
svenska. Det betyder att osten i en ostkorv 
som är märkt Kött från Sverige både innehåller 
svenskt kött och svensk ost, men den kan 

Titta efter märket  
Kött från Sverige  

så vet du att varan 
är född och uppfödd, 
förädlad, förpackad 

och kontrollerad 
i Sverige.

TITTA EFTER MÄRKET NÄR  
DU HANDLAR kött & chark! 
Kött från Sverige-märket betyder att köttet och charkuterierna kommer från djur 
som är födda och uppfödda i Sverige. Slakt, styckning, förädling och förpackning görs 
också i Sverige och produkten kontrolleras i Sverige. Extra bonus är att hela kedjan 
leder till fler jobb i Sverige och främjar svensk livsmedelsproduktion. Titta efter 
märket när du handlar – eller upphandlar – och tack för att du gör ett medvetet val! 
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Välkommen till
frånsverige.se

Här hittar du mer information om ursprungsmärkningen  
Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige,  
fakta om våra svenska mervärden och inspiration kring 

svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.

Svenskmärkning AB 
Svenskmärkning AB står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen 
Från Sverige, där även Kött från Sverige och Mjölk från Sverige ingår. 

Initiativet till märkningen kommer från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 
Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, som  

gemensamt  startade och äger Svenskmärkning AB.

Kontakt
Telefon: 010-184 25 00. info@svenskmarkning.se 

Postadress: 105 33 Stockholm. Besök: Franzéngatan 1B.

Följ Från Sverige på sociala medier.


