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KRAVs regler 
2021

• Regler för KRAV-certifierad 
produktion utgåva 2021. Nu klar!

• Finns på webben 
https://www.krav.se/regler/kommande-regler/

• Tryckta boken finns i din brevlåda 
i början av december.



Ny EU-
förordning 

• Ny EU- förordningen för 
ekologiska produktion.

• Grundakten klar 2018 men mycket 
kvar av detaljreglerna 

• 2021 blev uppskjutet till 2022

• Mycket arbete för KRAV i utgåva 
2021.

• Först jobba in nya förordningen

• Sedan rensa utgåvan.



KRAVs 
påverkans-
arbete

• EU-förordningen
• Mycket arbete nerlagt sen 2014 för att påverka 

innehåll i nya förordningen.

• Tillsammans med branschorganisationer 

• Via verken (Jordbruksverket och livsmedelsverket)

• Via IFOAM Organic Europe

• Nationella Riktlinjer

• Åtgärdsplan för ekologisk

produktion

• Upphandlingsmyndigheten

• Remisser. Tex. Gårdsslakt



KRAVs Regler 
2021

• Endast KRAVs egna 
regelöversyner

• Klimat

• Växtodling

• Slakt (djurhållning)

• Märkning och Marknadsföring

• Butik (utgår)

• Tas fram genom Regelprocess
• Välförankrade

• Testade

• Remissade



REGELPROCESSEN

https://www.krav.se/regler/regelprocessen/



KRAV 
Standard-
ägare

• Förvaltar regelverket

• Utvecklar regler (motiv och intentioner)

• Förbättrar genom översyner

• Kalibrering med CO och beslut

• Tolkar förordningen genom egna regler

• Påverkansarbete (NR, verken, EU)



• CO är oberoende tredje part

• Fristående företag ackrediterade av 
Swedac

• Kontrollerar

• Bedömer tillämpning ”i fält”

• Vid behov kalibrerar/återkopplar till 
KRAV

• Utfärdar certifikat

Certifierings-
organen 



Digital 
Regelbok från 
2021

• KRAV bygger ett digitalt regelsystem

• Det innebär:
• En webbapplikation för både dator och mobil

• En nedladdningsbar mobilapp för iOS och Android

• Lanseras vid årsskiftet med 2021 utgåvan
• Sökbara regler

• Ladda ner relevanta regler som ”berör mig”

• Uppgift om regeln är EU eller K

• Aktiva länkar till andra regler, definitioner externa 
länkar

• Vidareutvecklas under 2021 för ett 
erbjuda:
• Motiveringar/syfte, exempel/verifieringar, 

kalibreringar mm.

• Personifiering av appen (t.ex. spara regler, egna 
anteckningar, ge feedback genom appen etc.)



Tack!

paula.quintana@krav.se


