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KRAV-certifierad och EU-ekologisk äggproduktion –
vad skiljer?
Ett urval i skillnaderna i äggproduktion mellan KRAVs regelverk och EU-förordningen för ekologisk
produktion redovisas nedan. För en komplett bild, vänligen se KRAVs regler,
https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/.
•
•

•
•

•
•

Område
Allmänna regler

KRAV-höns ska ges tillgång till bete 4 månader sammanhängande tid under maj- september
under större delen av dygnet
KRAV-certifierade höns och kycklingar ska ha tillgång till sandbad
Djuren ska utfodras med KRAV-certifierat foder/foder från KRAV-certifierad växtodling
KRAV har regler gällande socialt ansvar, sparsamt körsätt, förnybar el och energianvändning
KRAV har speciella regler för slakten, något som saknas i EU-förordningen
Alla KRAV-certifierade företag ska bedriva ett systematiskt miljöarbete
Regel (KRAV)
Kontroller (2.4.1 2.4.2)

EU-ekologisk
Minst en gång om året

Sparsamt körsätt
(3.7.1, 3.7.2)

KRAV
Två årliga kontroller under de två första
åren. Därefter en gång per år. Därutöver
görs oanmälda kontroller på 30 % av
djurgårdarna vid kritiska tidpunkter/
slumpmässigt.
Regler som berör arbetskraft, fackliga
rättigheter, lön, övertid, hälsa, säkerhet
m.m.
Alla förare som kör mer än 80 h/år ska
utbildas i sparsamt körsätt

Förnybar el (3.7.3)

100 % förnybar el

Inte reglerat av EU

Energianvändning
(3.7.6 – 3.8.2)

Energikartläggning och arbete för energieffektivisering och minskad användning av
fossil energi.
Företaget ska bedriva ett systematiskt
miljöarbete.

Inte reglerat av EU

Förebyggande
hälsoarbete
(5.1.11.4)
Tid för utevistelse
(5.5.3.1)

Genomtänkt plan med fokus på strategiskt
förebyggande djurhälsoarbete inklusive
smittskydd ska finnas.
Hönsen ska kunna vistas ute större delen
av dygnet under minst fyra
sammanhängande månader mellan maj
och september. Stallet ska vara öppet mer
än 12 timmar varje dag.

Inte reglerat av EU

Detaljkrav rastgård
(5.5.3.3-5.5.3.4)

Minst 4 m2/djur och rastgården får inte
sträcka sig längre ut än 150 m från
närmaste utgångshål. Ett aktivt arbete ska
bedrivas så att hönsen utnyttjar en stor del
av rastgården, t ex genom att plantera träd
eller buskar eller ha fler tuppar i flocken.
Rastgården ska huvudsakligen vara
beväxt hela användningstiden.
Maximalt 18 000 höns får finnas per
byggnad i KRAV-certifierad produktion
KRAV-certifierade höns ska erbjudas
tillgång till sandbad med sand.

Minst 4 m2/djur. Rastgårdens utsträckning inte
reglerad. Inga detaljkrav vad gäller rastgårdens
utformning.

Minst 50% självförsörjningsgrad för foder
till höns.

Minst 20% självförsörjningsgrad för foder till höns

Veranda ska finnas

Inte reglerat av EU

Socialt ansvar
(3.1)

Systematiskt
miljöarbete (3.6.7)
Djurhållning

Stallförhållanden

Antal höns per
byggnad (5.5.4.1 )
Sandbad med
sand (5.5.4.6)

Foder

Självförsörjningsgrad – foder
(5.5.5.1)
Veranda (5.5.4.45.5.4.5)
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Inte reglerat av EU
Inte reglerat av EU

Inte reglerat av EU

Hönsen ska kunna vistas ute minst en tredjedel av
sitt liv men inte detaljreglerat angående tid på
bete/rastgård eller utevistelsens längd.

EU-förordningen har ingen övre gräns för antal djur
per byggnad
Inte reglerat av EU

Slakt

Rådgivning i
djurvälfärd (10.1.4)

Alla KRAV-certifierade slakterier ska
genomföra extern rådgivning i djurvälfärd.

EU har inga regler för hanteringen av levande djur i
samband med slakt.

Insamling inför
slakt (5.5.6.1)

Ska utföras av erfarna personer. Vid
manuell hantering ska kycklingarna
samlas enskilt genom att lyftas i kroppen
runt vingarna och bäras och hanteras
upprätt.

EU har inga detaljregler för hanteringen av levande
djur i samband med slakt.

Hantering vid
slakt, minskad
stress
(10.11.2 - 10.11.3)

Vid upphängningen ska det finnas ett
rullband eller liknande som ger stöd under
bröstkorgen, eller så ska fåglarna hållas
sedan de hängts upp och fram till
bedövningen, för att lugna djuren. Varje
djur ska alltid hållas en kort stund efter
upphängning i fotbyglar.

EU har inga detaljregler för hanteringen av levande
djur i samband med slakt.
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