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DEL 1 - REGELPROCESS 

Vilka systerorganisationer arbetar KRAV med i Europa? 

Svar: “Paraply”-organisationen som samlar hela ekosektorn i Europa heter IFOAM Organics 

Europe https://www.organicseurope.bio/- genom denna samarbetar KRAV mycket med de andra 

medlemsländernas representation inom ekosektor. I Sverige är följande organisation medlemmar 

i IFOAM: Ekologiska Lantbrukarna, EPOK, Organic Sweden, KRAV (och LRF som är affiliated 

associate). 

Utöver detta finns ett nätverk som kallas Leading Organic Alliance (LOA) som KRAV är del av. Här 

samverkar eko-organisationer med egna standarder med mervärden utöver EU-förordningen för 

ekologisk produktion. Några exempel är Soil Association (UK), Naturland (DE), BioSuisse (SW) m.fl. 

 

DEL 2 – NYA KLIMATREGLER 

• 3.11 Klimatrapportering  

Gäller det endast lantbruk eller också livsmedelsföretag? 

Svar: Den nya regeln gäller endast för lantbruksföretag. 

 

Räknas naturbetesmark som jordbruksmark i 3.11? 

Svar: Ja, naturbetesmarken ska räknas in som jordbruksmark. Detta för att kunna få en bild av 

klimatpåverkan för KRAVs certifierade gårdar generellt. Klimatkollen ger en bra översikt över 

vilka växthusgaser som har betydelse för den egna gården och vilka åtgärder man kan göra för 

att minska gårdens utsläpp. Den enskilda lantbrukaren ska också kunna få möjlighet att 

jämföra sin klimatpåverkan med genomsnitten för KRAV certifierade gårdar.  

 

Hur ofta måste man göra klimatkollen? 

Svar: Det är inte bestämt hur ofta detta måste göras, så det får vi återkomma till. Just nu så 

anger regeln att en första genomgång ska göras senast den 31 december 2022. 

Fattar vi rätt om det är Greppa näringen som är gällande data? 

Svar: Ni kan vända er till Greppa näringens klimatkommen, till Arla om ni ingår i Arlas 

klimatarbete eller annan motsvarande rådgivning som KRAV har godkänt. Info kommer att 

finnas på hemsidan. 

https://www.organicseurope.bio/-
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Kolinlagring i marken, bedöms det? 

Svar: I dagsläget bedöms inte kolinlagringen in varken Greppa Näringens eller Arlas 

beräkningssystem men detta kan utvecklas i framtiden. 

 

• 3.11.2 Rapportera till KRAV  

Vore det inte sunt att definiera en standardiserad beräkningsgrund med parametrar som skall 

tas hänsyn till innan man ställer krav på att lantbrukare skall genomföra en massa kontroller 

och hållas ansvariga för att insamla data? 

Svar: Greppa näringen använder sig av standarder för detta och det gör Arla också. KRAV 

kommer att gå vidare med att fastställa vilka data och beräkningar som ska samlas in. 

Vem äger svaren på rapporteringen? 

Svar: Svaren kommer KRAV att disponera och göra beräkningar på. 

Vi måste ha en och samma referens i en beräkning. Är det Greppa Näringen som ger oss 

underlagen. Eller kan vi ha andra underlag? 

Svar: KRAV kommer att säkerställa att rådgivningsföretagen som tar fram data och gör 

beräkningar gör det på ett likartat sätt. 

Kan utomstående ta del av gårdens värden och vad händer om det blir fel i rapporten? 

Svar: Nej, utomstående kan inte ta del av data och beräkningar från enskilda gårdar. Ni själva 

får ju data från rådgivningsföretaget. KRAV kommer inte att gå ut med enskilda gårdars 

resultat. 

Det står kursivt att den kommer att omfatta i princip alla företag framöver. Det blir ännu en 

börda för små företag. Hur ser nu på det?  

Svar: Vi får se var den framtida gränsen går. KRAV kommer att väga av förutsättningar för 

lantbrukare med behov av information. En annan fråga gäller möjlighet att ansöka om 

ersättning för rådgivningen. 

 

DEL 3 – NYA VÄXTODLINGSREGLER 

• Regel 4.6.1 Vall eller Gröngödsling 

I höst- och vinterbevuxen mark, ingår både höstgrödor och gröngödsling? 

Svar: KRAV har samma definition för höst- och vinterbevuxen mark som Jordbruksverket. 

(KRAVs regler gäller dock i hela landet). För att räkna som höst- eller vinterbevuxen mark ska 

gröngödsling uppfylla Jordbruksverkets regler för när den kan sås och bryts.   

 

• Regel 4.7.1 Krav på fosforbalans 

Den nya regeln innefattar ännu mer pappersjobb för små gårdar. 
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Svar: Detta har diskuterats under hela översynen, och KRAV har vägt in den administrativa 

bördan detta innebär, men också miljönyttan den ger, även på mindre gårdar. Fosforbalansen 

ger värdefull information för att förbättra växtnäringshushållningen med en begränsad resurs, 

fosfor, och minska fosforläckaget (och miljöpåverkan det innebär). Fosforbalansen behöver 

göras regelbundet, generellt vart tredje år. Beräkningssystemet från Greppa Näringen är ett 

användarvänligt och kostnadsfritt verktyg. Efter en första användning kan man lätt gå igenom 

beräkningssystemet och även spara sina beräkningar år efter år. 

I övrigt arbetar KRAV för att minska krav på administrationsarbete när det inte är nödvändigt 

ur ett trovärdighets- eller miljöperspektiv, bl.a. via KRAVs påverkansarbete med EU och 

Nationella Riktlinjer.  

 

• Regel 4.6.6 Maximal tillförsel av kväve 

Gäller 170 kg N Totalkväve enligt analys? 

Svar: Det gäller totalkväve och det kan beräknas med hjälp av schablonvärden från 

Jordbruksverket. Om en lantbrukare ligger nära 170 kg N/ha kan det vara aktuellt med en 

analys. De flesta lantbrukare ligger långt under och då räcker det att visa med de 

schablonvärden som Jordbruksverket har (och ingår då i Greppa Näringens 

beräkningssystem). 

 

Ska begränsningen räknas som ett genomsnitt för gårdens areal, över ett år? 

Svar: Ja, den maximala givan beräknas som ett genomsnitt för gårdens åkerareal varje år så 

att det är möjligt att gödsla mer på vissa grödor med stort växtnäringsbehov.  

 

Vad gäller med fosfor med dess mängd, 22 kg per ha? 170 kg kväve genom stallgödsel borde 

bli ganska mycket fosfor? 

Svar: I lagstiftningen finns redan begränsningen på 22 kg fosfor/ha och år, som beräknas som 

ett genomsnitt av arealen över ett genomsnitt över en femårsperiod. De två begränsningar 

(på fosfor och kväve) behöver följas. I stallgödsel är fosfor oftast det som begränsar först. 

Men den nya regeln gäller också för andra gödselmedel som innehåller mindre fosfor t.ex. 

biogödsel och vinass.  

 

Räknas kvävet från gröngödslingen in i total mängd 

Svar: Det är totalkväve från alla gödselmedel enligt regelavsnitt 4.8 Gödselmedel och 

Jordförbättringsmedel som räknas. Kvävefixering via baljväxter ingår inte om den har odlats 

på gården, men avslagen grönmassa eller andra växtrester som förs in till gården ingår.  

 

Varför inte koppla avkastningen till max giva av N-Gödsling? 

Svar: Jordbruksverkets rekommendationer för maximalt kvävegivan är att inte överstiga 

170kg/N/ha/år, och detta oberoende på avkastningen. Om lantbrukaren bedömer att det 



 

 

 

KRAV ekonomisk förening 

Box 1037, SE-751 40 Uppsala, Besöksadress: Klostergatan 13, Uppsala 

Växel: +46 (0)18-15 89 00, BG 290-7343 

Webb: www.krav.se – E-post: info@krav.se 

 

finns ett absolut behov av att överskrida Jordbruksverkets rekommendationer så är det 

möjligt för enstaka grödor, t.ex. höstsäd eller vitkål, så länge genomsnitten för gårdens areal 

inte överskrider gränsvärdet. 

 

DEL 4 – NYA REGLER DJURHÅLLNING/SLAKT 

Gäller dessa slaktregler också om man slaktar korna vid ett slakteri som är inte KRAV certifierat? 

Så i fallet man slakter djuren som konventionellt kött? 

Svar: Nej, reglerna för KRAV slakt gäller bara vid slakt på KRAV certifierade slakterier. För att 
köttet ska få märkas med KRAV loggan måste slakten ha skett på ett KRAV godkänt slakteri. 
 

• Regel 10.4.1 och 10.4.3 (transport), samt 10.8.2, 10.9.2 och 10.10.1 (utfodring) 
Finns det regler kring när slakteriet får hämta djuren om de avser övernatta dem? Får de 

hämta djuren på förmiddagen om de ska slaktas nästa dag? Har slakterierna KRAV-certifierat 

grovfoder att ge djuren i övernattningsstallet? 

Svar: KRAV har inga tidsangivelser vad gäller ex transport eller tid på slakteriet. Vi diskuterade 

att införa det under översynens gång, men landade i att det skulle bli för komplicerat att 

verifiera vid kontroll. På slakteriet ska KRAV djuren få grovfoder vid all uppstallning (ej bara 

nattetid vilket gäller enligt svensk lag), men fodret behöver inte vara KRAV certifierat. 

• Regel 10.5.5 (bl.a.) 

Vad innebär uddevallasystem? 

Svar: Ett uddevallasystem är endjursboxar i drivgångssystem där djuren har individuell 

utfodring och vatten men de kan ej vända sig om och golvet består vanligtvis av spalt. 

• Regel 5.1.12.3 (djurhållning), samt 10.3.3 och 10.3.4 (slakt)  

Varför lägger ni ansvaret på djurhållaren ang. informationen om att djur ej får övernattas? 

Slakterierna ska ju vara certifierade och ansvara för sina åtagnade. 

Svar: För att slakteriet ska kunna göra bedömning om djuret får övernatta behöver 

informationen komma från djurägaren. För att underlätta så mycket som möjligt för djurägare 

och slakterier så tar vi fram checklistor som kan användas för ändamålet. 

• Regler 10.2.3, 10.5.3, 10.5.5 och 10.5.6 

Slaktövernattning bygger bara på forskningssammanställningar var är etiken? Djuren går i 

grupp hela livet  

Svar: Vi har skärpt de nya slaktreglerna med att djuren ska vara en etablerad grupp vid 

övernattning samt att djur som levereras ensamma ej får övernatta. (undantag då djurägaren 

kör in själv sent på kvällen) 


