
 

 
Motion från Miljöpartiet de gröna    

 

UPPHANDLA DJURVÄNLIGA PRODUKTER 

Lunds kommun arbetar på flera bra sätt med etisk upphandling. Vi köper rättvist och 
ekologiskt producerade produkter och kräver att leverantörer följer vår 
uppförandekod. Samtidigt saknar vi etiska riktlinjer om handel med djurtestade 
produkter. Det finns idag många fullgoda alternativ till djurtester och EU arbetar för 
att fasa ut djurförsök. Därför vill Miljöpartiet de gröna i Lund att kommunen aktivt tar 
ställning för färre djurförsök genom att välja hushålls- och rengöringsprodukter som 
är testade med alternativa metoder. 

Ingen tycker om djurförsök. EU:s försöksdjursdirektiv har ställt upp som långsiktigt mål att helt 

ersätta djurförsök med alternativa metoder. Kosmetikadirektivet har förbjudit försök på ingredienserna 

i kosmetika och försäljning av djurtestad kosmetika. Även Jordbruksverket och djurskyddslagen är 
tydliga med att djurförsök måste minimeras. Ändå utsätts fortfarande många djur för lidande. 

Vid sidan av läkemedel och kosmetika är hushålls- och rengöringsprodukter de vanligaste föremålen 

för djurförsök. Försök görs när nya produkter introduceras till de få utomeuropeiska marknader som 

fortfarande kräver test på djur. Flera tillverkare har valt att undvika dessa marknader för att istället 

testa sina produkter med fullgoda, mer djurvänliga alternativ. Det köps in betydande mängder 

hushålls- och rengöringsprodukter i kommunens verksamhet. Självklart bör vi välja de minst skadliga 
produkterna i vår upphandling. 

Information om huruvida en produkt testats på djur kan fås genom att vi själva eller våra leverantörer 

frågar den som tillverkar och säljer produkten. Vi kan välja att utgå från produkter som bär 

certifieringen HHPS, Humane Household Products Standard. Det är en internationell standard för icke 

djurtestade hygien- och rengöringsprodukter som är framtagen av ideella organisationer från flera 

olika länder. En djurvänlig upphandling skulle inte gynna någon särskild leverantör utan är jämförbar 
med en upphandling som prioriterar Fairtrade-produkter. 

Miljöpartiet de gröna i Lund anser att kommunen ska vara en aktiv konsument och ett föredöme i etisk 
upphandling. Vi ska agera solidariskt gentemot djur och natur. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi:  

att Lunds kommun enbart upphandlar icke djurtestade hushålls- och rengöringsprodukter, 

samt 

att                    Lunds kommun i kommande upphandlingar ställer krav på sina tjänsteleverantörer att 

enbart använda icke djurtestade hushålls- och rengöringsprodukter.  

 

Emma Berginger (MP)  Petter Forkstam (MP) 


