
KRAV-märk ditt ekologiska vin! 
 

För vinimportörer och leverantörer av vin till KRAV-certifierade restauranger  

Många av de drygt 1400 KRAV-certifierade restaurangerna i Sverige upplever att det kan vara 
svårt att få tag på KRAV-märkta kvalitetsviner. En orsak till det är att många importörer inte 
känner till att de kan KRAV-märka de ekologiska viner som de importerar. Här berättar vi hur det 
går till.  

Genom att KRAV-märka era ekologiska viner underlättar ni för restaurangpersonal att lyfta fram 
mervärdena i vinet. KRAV är den organisation i Sverige som driver utvecklingen av ekologiska 
livsmedel – dit även vin räknas. Vid odlingen av druvor till ekologiskt vin får man inte använda 
konstgödning, ogräsmedel, pesticider eller andra naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, 
vilket är positivt för både vingårdsarbetare och konsumenter. En KRAV-märkning ger dessutom 
en kvalitetsstämpel som är väletablerad och välkänd – undersökningar visar att 98 procent av 
svenska konsumenter känner till KRAV-märket och har stort förtroende för det.  

Så här blir man leverantör av KRAV-certifierade viner 
För att få KRAV-märka vinet ska ni först KRAV-certifiera ert eget företag för import/införsel. 
Som certifierad åtar man sig att uppfylla några allmänna regler, till exempel ska ert företag ha en 
miljöpolicy. Det finns också regler för hur själva KRAV-märket får kommuniceras och användas 
på förpackningen. 

Om vinet buteljeras i Sverige ska företaget som tappar vinet på flaska vara KRAV-certifierat för 
livsmedelsförädling, vilket bland annat innebär att får använda enbart förnybar el. 

Krav på ekologisk produktion och socialt ansvar  
Vin som ska KRAV-märkas måste alltid vara certifierat för ekologisk produktion enligt EUs 
förordning. Om vinet kommer från något av följande områden eller länder räcker det med 
certifikat som visar att det är ekologiskt.  

• Europeiska Unionen (EU-länderna) 
• EES-området 
• Schweiz 
• USA 
• Kanada 
• Australien 
• Nya Zeeland 
• Japan 

Om druvorna är odlade i ett annat land än dessa, så behövs även en certifiering som visar att de är 
producerade på ett socialt ansvarsfullt sätt. På KRAVs hemsida (www.krav.se) finns en lista över 
ett 20-tal certifieringar som KRAV erkänner eftersom de uppfyller KRAV-reglerna för socialt 
ansvar.  
 

Har du redan ett importvin som uppfyller dessa krav, så kan du enkelt KRAV-
märka det! 
Kontakta oss på KRAV så berättar vi mer!  

Mejla livsmedel@krav.se eller ring 018-15 89 00 mellan 9-12 och 13-15  
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