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KRAV-certifierad och EU-ekologisk nötkötts- och 
mjölkproduktion – vad skiljer? 

 
 

Ett urval i skillnaderna i nötkötts- och mjölkproduktion mellan KRAVs regelverk och EU-förordningen 
för ekologisk produktion redovisas nedan. För en komplett bild, vänligen se KRAVs regler, Utgåva 
2023 (krav.se) 

 
• KRAV har regler om digivning - kalven ska få dia kon första dygnet 
• Djuren ska utfodras med KRAV-certifierat foder/foder från KRAV-certifierad växtodling 
• KRAV har regler om tid på bete, betesintag och naturligt beteende 
• KRAV har regler om både bedövning och smärtlindring vid avhorning och kastrering 
• KRAV har speciella regler för slakt 
• KRAV har regler om miljö-, natur- och kulturskydd 
• KRAV har regler gällande socialt ansvar, sparsamt körsätt, förnybar el och energianvändning 
• Alla KRAV-certifierade företag ska bedriva ett systematiskt miljöarbete 

 
Område Regel (KRAV) KRAV EU-ekologisk 
Allmänna regler Kontroller (2.4.1 + 

2.4.3) 
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. 

Minst en gång om året 

 Socialt ansvar 
(3.1) 

Regler som berör arbetskraft, fackliga 
rättigheter, lön, övertid, hälsa, säkerhet 
m.m. 

Inte reglerat av EU 

 Sparsamt körsätt 
(3.7.1, 3.7.2) 

Alla förare som kör mer än 80 h/år ska 
utbildas i sparsamt körsätt. 

Inte reglerat av EU 

 Förnybar el (3.7.3) Alla KRAV-certifierade företag ska 
använda 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. 

Inte reglerat av EU 

 Systematiskt 
miljöarbete (3.6.7) 

Företaget ska bedriva ett systematiskt 
miljöarbete. 

Inte reglerat av EU 

Djurhållning Förebyggande 
hälsoarbete 
(5.1.11.4, 5.2.7.1- 
5.2.7.2) 

Genomtänkt plan med fokus på strategiskt 
förebyggande djurhälsoarbete inkl. 
smittskydd ska finnas. För mjölkkor gäller 
även att djurägaren ska arbeta med 
djurvälfärdsbedömningar och följa upp 
nyckeltal för djurvälfärd, t ex genom att 
vara ansluten till ett djurhälsoprogram. 

Inte reglerat av EU 

 Tid på 
bete/utevistelse 
samt betesintag 
(5.2.3.1 - 
5.2.3.7) 

Nötkreatur över 6 månader ska vara på 
bete större delen av dygnet under 
betesperioden, dock minst 12 timmar per 
dygn. Dessutom ska djuren ha tillgång till 
utevistelse i minst två månader utöver den 
lagstadgade betesperioden. Reglerna 
anger även ett lägsta dagligt intag av bete, 
för olika djurkategorier. 

Inte detaljreglerat angående tid eller intag av bete 

 Naturligt beteende 
(5.2.4.7, 5.2.6.1) 

Moderdjur och unge ska ges möjlighet till 
nära kontakt den första tiden. Kalvning ska 
kunna ske avskilt och kalven ska ges 
möjlighet att vara med kon och få dia 
första dygnet efter födseln. 

Inget krav om att kalven ska få dia första dygnet 

 Tillfredsställa 
kalvens naturliga 
sugbehov (5.2.6.2) 

Efter råmjölksperioden ska kalven få mjölk 
genom att dia kon eller dricka genom 
plastspene i naturlig ställning, så att 
mjölken hamnar i rätt mage och 
sugbehovet tillfredsställs. 

Inte reglerat att djur som inte kan dia ska kunna 
suga i en naturlig ställning 

 Bedövning och 
smärtlindring vid 
avhorning och 
kastrering (5.2.8.1, 
5.2.8.2) 

Vid avhorning och kastrering ska 
bedövning och smärtlindring ges. 

EU anger att smärtlindring ska ges vid behov 
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Foder Andel kraftfoder till 
idisslare (5.2.5.2) 

För slaktdjur och ungdjur får maximalt 
30% av dagligt foderintag vara kraftfoder. 

För slaktdjur och ungdjur får maximalt 40% av 
dagligt foderintag vara kraftfoder. 

 Klimat och 
miljönytta i 
utnyttjande av 
grovfoder 
(5.2.5.4, 5.2.5.5) 

KRAV har särskilda regler om uppföljning 
av djurens foderutnyttjande och tillväxt i 
syfte att främja klimat och miljönytta. 
Alternativt ska djuren hållas på naturbeten. 

EU har inte krav om utnyttjande av grovfoder 

Slakt Elektrisk 
pådrivning (10.2.4) 

KRAV-certifierade djur får inte drivas med 
elektrisk pådrivare i något led i kedjan från 
pålastning till avlivning. 

EU har inga regler för hanteringen av levande djur i 
samband med slakt. Elpåfösare får dock inte 
användas vid lastning eller lossning 

 Djurgrupper får 
inte blandas 
(10.2.3) 

Minimera stress genom att inte blanda djur 
från etablerade djurgrupper med andra 
djur. 

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

 Utnyttja djurens 
naturliga beteende 
(10.6.3) 

Vid drivning ska djurens naturliga 
beteende utnyttjas. 

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

 Drivgång och 
väntetid (10.6.2, 
10.6.4) 

KRAV ställer särskilda krav på att 
drivgångar ska vara utformade för att 
drivningen ska gå smidigt utan att djuren 
stressas. Det finns även regler för att 
minimera djurens väntetid i drivgången. 

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

 Skydd mot stress i 
samband med 
avlivning (10.6.4) 

Det ska finnas avskärmning som hindrar 
obedövade djur från att se bedövning, 
avblodning och vidare hantering av 
slaktkroppar. 

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