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INLEDNING

1. Ny förordning beslutades i maj 2018

2. Nya regler skulle trätt ikraft 1 januari 
2021 men skjuts fram till 1/1 2022

3. EU-kommissionen och 
Jordbruksverket arbetar med att ta 
fram detaljerade regler och det 
pågår fortfarande på

4. Ändringarna beror alltså på EU-
regler för ekologisk produktion och 
är inget som KRAV har tagit fram
1. KRAV och Ekologiska Lantbrukarna arbetar för att dämpa 

de negativa konsekvenserna av de nya reglerna



INLEDNING

Här kan ni hitta de nya reglerna:

• KRAVs regelbok för 2022
• Sista året som boken ges ut därefter finns den bara 

digitalt

• www.krav.se

• Appen KRAVs regler för smarta 
telefoner

• Nyhetsbrev som skickats ut med 
information om de nya reglerna

http://www.krav.se/


Nya 
växtodlingsregler 
2022

Ändringar i kapitel 4 

pga den nya EU förordningen för ekologisk 
produktion som träder i kraft 1 januari 2022



KRAV grundas på EU-förordning 
för ekologisk produktion

• Den 1 januari 2022 träder i kraft EU:s nya förordning för ekologisk produktion (EU) 

2018/848 och andra berörda akter

• KRAVs regler för 2022 har uppdaterats enligt den nya EU förordning

✓ En del regler ändras och det tillkommer även nya regler

✓ Det nya regelverket är mer principdrivet och har fler detaljregler än det 

nuvarande

✓ Förändringarna innebär störst skillnad för företag med växthus, 

fjäderfäproduktion, försäljning och användning av utsäde samt annat 

växtförökningsmaterial

✓ Det finns dock nyheter inom flera produktionsgrenar

All information om nya regler finns på Jordbruksverkets webbplats. Frågor skickas till 

ekoregler@jordbruksverket.se



Viktiga 
ändringar

• Utsäde/Växtförökningsmaterial
• Ändringar och nya regler i 4.1 Anmälan och 

omställningstider samt 4.10 Utsäde och vegetativt 

förökningsmaterial 

• Fröplantor från konventionellt obetat utsäde (nya regler)

• Omställningstid
• Ändringar och nya regler i 4.1.12 - 4.1.14  

• Dokumentation av odling
• Ändringar och nya regler i 4.2

• Parallellodling
• Ändringar och nya regler i 4.3

• Tillåtna insatsmedel
• Ändringar i 4.8 gödselmedel

• Växthus
• Ändringar och nya regler i 4.11



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

Syftet är att allt utsäde och annat 
växtförökningsmaterial ska vara ekologiskt 2037

Krav på att odlaren ska kontrollera om det finns 
ekologiskt utsäde eller växtförökningsmaterial i 
databasen organicXseeds

• Möjligt att ansöka om individuellt undantag via 
databasen för användning av konventionellt obetat 
utsäde. Ansökningarna hanteras av odlarens 
certifieringsorgan. Observera att du aldrig får så 
eller sätta utsäde innan du har fått bifall på din 
ansökan om undantag.

• Generellt undantag endast om det inte alls finns 
utsäde

https://se.organicxseeds.com/

https://se.organicxseeds.com/


Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

• Möjlighet att registrera och använda registrerade
ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial

• En växt inom ett och samma botaniska taxon
(till exempel en art) med en hög grad av 
genetisk och fenotypisk mångfald

• Syftet är att genom en ökad genetisk mångfald 
få ett material med förbättrad motståndskraft 
mot sjukdomar, anpassat till klimatförändringar 
och som bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden

• Inga registrerade heterogent 
växtförökningsmaterial i OxS för 2022



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

4 Olika kategorier av undantag i organicXseeds:

Inget undantag

Tillräckligt med sorter i en 

grödgrupp: utbudet täcker 

efterfrågan för hela 

kalenderåret.

Tillåtet att ansöka om 

undantag för testodling, 

försök, produktinnovation 

eller bevarande sorter. 

Inget sådan utsäde 2022.

Individuellt undantag

Ex: vårhavre

Det finns registrerat 

utsäde. 

Odlaren får ansöka om 

undantag för att använda 

konventionellt obetat 

utsäde: 

➢ om utsädet tagit slut,

➢ om utsädet inte kan 

levereras i tid,

➢ för att odla en annan 

sort, eller

➢ för testodling, 

forskning, 

produktinnovation eller 

odling av 

bevarandesort

Generellt undantag

Ex: Nakenhavre

Gäller endast om det inte 

alls finns ekologiskt utsäde 

(eller fr o m 2023 utsäde 

från omställningsmark). 

➢ Kan aldrig ges när 

växtförökningsmaterial 

tar slut under säsong. 

➢ Odlaren ska 

dokumentera art, sort 

och mängd. 

➢ SJV ska årligen 

rapportera vilka arter, 

sorter och mängder vi 

ger undantag för till 

kommissionen. 

➢ Speciallösning för 

vissa arter med hjälp 

av olika grödgrupper

för att minska behovet 

av ansökningar om 

individuella undantag.

Godkänd blandning

Ex: vallblandningar

Blandningar som ska säljas 

måste innehålla minst 70% 

ekologiskt frö (eller fr o m 

2023 frö från 

omställningsmark).

➢ Utsädesföretagen 

ansöker om 

godkännande hos SJV.

➢ Godkända blandningar 

registreras som en 

godkänd blandning i 

oXs.

➢ Odlaren behöver inte 

ansöka om undantag 

för att få använda en 

godkänd blandning



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

Grödgrupper i oXs

• Varje art eller underart delas in i en eller flera 
grödgrupper

➢ Ex Havre: foder, grynhavre, och stödområde 1-5.

• Odlaren ansökan om individuellt undantag på 
grödgruppsnivå.

• SJV har använt indelning av grödgrupper för att på 
olika sätt minska behovet av att söka undantag, särskilt 
på trädgårdssidan.



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

Grödgrupper i oXs – speciallösning 
trädgårdsgrödor

• För trädgårdsgrödor som odlas i mindre omfattning: 2 
grödgrupper. 

➢ Frö Sortkrav med de registrerade sorterna, 
och

➢ Frö Undantag: Odlare som odlar andra sorter 
än de registrerade behöver inte ansöka om 
undantag.

Ex 1: Isbergssallat: 2 grödgrupper

Frö Sortkrav med 5 registrerade sorter, och

Frö Undantag: Odlare som odlar andra sorter än de 
5 registrerade behöver inte ansöka om undantag.

Ex 2: Morotter: 3 grödgrupper: 
Orangea – Färgade Sortkrav – Färgade Undantag



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

Grödgrupper i oXs – speciallösning 
trädgårdsgrödor

• För lantbruksgrödor och för trädgårdsgrödor som odlas 
i större omfattning krävs i regel ansökan om individuellt 
undantag för att kunna använda konventionellt obetat 
utsäde. 
Oftast en gemensam grödgrupp så att en ansökan 
räcker om man vill odla en eller flera andra sorter med 
konventionellt obetat utsäde

Ex 3: Purjölök med endast 1 grödgrupp (8 
sorter). Vill man odla en eller flera andra sorter 
som inte finns ekologiskt behöver man skicka en 
ansöka. 



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

Ansökan om individuellt undantag

•Görs i oXs, efter årsskiftet

•Krävs inloggning (som kommer att meddelas av 
odlarens certifieringsorgan). 

•Ange: 

✓ vilken/vilka sorter ansökan gäller

✓ total mängd utsäde och areal för samtliga sorter 
ansökan handlar om

✓ planerat sådatum

✓ Skäl för ansökan

•Ansökan handläggs av odlarens certifieringsorgan.

Viktigt att ansöka i god tid för att vara säker på att 
få undantag i tid före sådd.

Allt som sås 2021 följer nuvarande regler



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

Skäl för ansökan om individuellt undantag

•Ingen sort av arten som odlaren vill använda är 
registrerad i OrganicXseeds för aktuell grödgrupp

•Sorterna som finns i databasen är inte lämpliga för 
din odling

•Utsäde levereras inte i tid

•Utsäde av matpotatis (* Specialregler)

•Testodling av sorter (* Specialregler)

•Bevarandevärd sort

•Forskning och försök

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: 

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-
klimatet/ekologisk-produktion/nya-regler-for-ekologisk-

produktion-2022

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion/nya-regler-for-ekologisk-produktion-2022


Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde
Specialregler för matpotatis

Syftet är att få igång en marknad för ekologisk 
utsädespotatis i Sverige.

För att få undantag för att odla icke-ekologiskt utsäde 
av matpotatis måste odlaren ha beställt utsäde för 
att odla på minst 10 % av arealen 2022, 15 % 2023 
och 20% 2024. 

• Ska beställas senast en månad före leverans.

• Säljaren ska bekräfta skriftligt att utsädet har 
beställts.

Inför 2022 finns 10 sorter från 4 företag registrerade i 
OxS.

Specialregler: Testodling i småskaliga 
fältförsök och för produktinnovation 

•Max 10 procent av grödans areal under den 
odlingssäsong som ansökan avser. 

•För potatis också max 500 kg 



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde
Eget utsäde

Man kan använda skörden från sin odling till utsäde 
förutsatt att :

- inga hybridsorter 

- skördeprodukten är av hög kvalitet.

Egenproducerat utsäde får endast nyttjas som 
utsäde på samma jordbruksföretag där det skördats. 
Det får aldrig säljas som utsäde.

Utsädet som tas fram ska uppfylla reglerna för att 
vara ekologiskt utsäde eller utsäde under 
omställning

Om icke-ekologiskt utsäde används för att ta fram 
utsäde får skörden bara användas som utsäde till 
sitt eget utsädesbehov. Den del som inte går åt till 
utsäde blir icke-ekologisk produkt.

Använder du egen skörd till utsäde ska du betala in 
växtförädlaravgift – läs mer på jordbruksverkets 
hemsida. Undantag för mindre gårdar se 
www.svuf.se. 

http://www.svuf.se/


Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde

Specialregler: Vegetativt förökningsmaterial

Inget individuellt undantag för användning av icke 
ekologiskt vegetativt förökningsmaterial för:

• växter med kortare kulturtid än ett år som förökas 
vegetativt genom sticklingar om sticklingarna odlats 
ekologiskt kortare tid än en växtsäsong när det gäller 
frilandsodling eller för växthusodling kortare tid än 
växtens kulturtid,

• växter med längre kulturtid än ett år om skörden säljs 
som ekologisk samma kalenderår som växten 
planteras,

• odling av snittblommor från blomsterlökar, eller

• från den 1 januari 2025, odling av snittblommor 
från knölar, rhizomer, rotskott, avläggare, bulber 
eller jordstammar.

Ny!
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Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Användning av bruksutsäde
Blomsterodling

Inga registrerade ekologiskt utsäde

Blomsterremsor

De flesta sorterna finns inte registrerade i oXs då
gäller generellt undantag. 

Men rödklöver, vitklöver, bovete finns registrerade. 

Inga blandningar registrerade i oXs

Tillägg efter informationsmöte:

Om det inte finns blandningar registrerade i oXs går det att
köpa konventionella blandningar antingen

• med arter med generellt undantag

eller

• blandningar där det krävs individuellt undantag för en
eller flera arter/grödgrupper. 



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

Nya regler för utsädesodling på

omställningsmark

Ny utsädeskategori :

Utsäde från omställningsmark är utsäde som etablerats 
på mark under omställning fr o m 2022 och som skördas 
tidigast 12 månader efter början av omställningen. Om 
grödan skördas innan 12 månader har gått, blir skörden 
konventionell. 

Inköpt utsäde från omställningsmark får användas (fr o 
m 2023) om ekologiskt utsäde inte finns. Fr o m 2023 blir 
utbudet av ekologiskt utsäde och utsäde från 
omställningsmark åtskilt registrerat organicXseeds.

Eget omställningsutsäde får användas.

OBS! Utsädesodling som anlagts på omställningsmark före 
den 1 januari 2022 följer nuvarande regler fram till skörd 
och får säljas som ekologiskt.

Ny!



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

• Certifierad utsädesodling

Användning av icke ekologiskt kemiskt obehandlat 
utsäde för att ta fram ekologiskt utsäde eller utsäde från 
omställningsmark fortsatt tillåtet

2 kategorier utsäde: 

Utsäde från omställningsmark – etablerats på mark 
under omställning fr o m 2022 och skördas tidigast 12 
månader efter början av omställningstiden.

Ekologiskt utsäde - odlas efter omställningstiden

Ny!



Utsäde och 
annat 
växtförökning
smaterial

• Certifierad utsädesodling
Ekologiskt utsäde är utsäde som du odlar efter 
omställningstiden:

➢ 1 åriga växter skördas som ekologiska om du har odlat 
dem på mark som har varit omställd under minst 2 år innan 
du sådde grödan.

➢ fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om du har 
odlat grödan under minst två säsonger på mark som har 
varit omställd under minst 2 år innan du skördar.

➢ Nedklassat ekologiskt utsäde får användas eller säljas 
som ekologisk produkt om det är lämpligt utifrån skälet 
för nedklassningen. 

Omställningsutsäde 

➢ Nedklassat omställningsutsäde får säljas/användas som 
produkt under omställning om skörden sker först efter att 
det gått minst 12 månader sedan omställningen började.

Viktigt med särhållning! Håll isär ekologiskt utsäde och 
utsäde från omställningsmark.



Utsädesodling
- Exempel -

Exempel 1. Din omställning börjar den 1 april 
2022.

Sätter du potatis år 2022 får du sälja skörden som 
konventionell potatis eller konventionellt foder.

Sätter du potatis år 2023 kan du skörda potatisen 
som utsädespotatis från omställningsmark hösten 
2023, eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du 
påbörjade omställningen.

Sätter du potatis efter den 1 april år 2024 kan du 
skörda ekologisk utsädespotatis hösten 2024, 
eftersom det har gått 2 år från det att omställningen 
påbörjades tills att du satte potatisen.

Exempel 2. Din omställning började den 1 augusti 
2021

Sår du havre 2022 och skördar den efter 1 augusti 
2022 får du sälja skörden som utsäde från 
omställningsmark eftersom mer än 365 dagar har gått 
sedan du påbörjade omställningen.

Sår du havre 2023 får du även då sälja skörden som 
utsäde från omställningsmark.

Sår du havre 2024 får du sälja skörden som 
ekologiskt utsäde, eftersom det har gått 2 år från det 
att omställningen påbörjades tills att du sått havren.

Konv.

Konventionellt Omst.

Omställningsskörd Eko.

Ekologiskt

2022

2023

2024

2021

1 aug.

Konventionellt2022

2023

2024

Omställningsskörd

Ekologiskt

1 apr.



Utsädesodling
- Exempel -

Exempel 3. 

Din omställning började den 1 augusti 2021

Sår du havre med insådd av rödklöver år 2022
och skördar efter den 1 augusti 2022 får du 
sälja havreskörden som utsäde från 
omställningsmark eftersom mer än 365 dagar 
har gått sedan du påbörjade omställningen.

Skördar du rödklöverfrö efter den 1 augusti 
2023, räknas klöverfröet som ekologiskt 
eftersom det har gått 2 år från att du började 
ställa om skiftet.

Exempel 4. Din omställning började den 1 
augusti 2021

Sår du höstvete år 2021 och skördar efter den 1 
augusti 2022 gäller nuvarande regler, du får 
sälja höstveteskörden som ekologiskt utsäde.

Sår du vallfrö år 2021 får du räkna skörden 
under kommande år som ekologiskt utsäde. 

Konv.

Konventionellt Omst.

Omställningsskörd Eko.

Ekologiskt

2022

2023

2024

2021

1 aug.



Fröplantor

• Fröplantor som dras upp med konventionellt utsäde 

kommer inte att kunna certifieras som ekologiska. Ett 

förslag från EU-kommissionen om ändring till den nya 

förordning som träder i kraft 1 januari 2022 som kommer 

att klubbas igenom innan årsskiftet.

• Drar du upp egna plantor från konventionellt frö för 

utplantering får skörden från de plantorna kallas för 

ekologiska.

• Det kommer gå att sälja dem med märkning ”får 

användas i ekologisk odling” och använda 

produktionshjälpmedels-logotypen (men de får inte 

kallas för ekologiska)



Omställningstid

• Förkortad omställningstid 

Du kan ansöka hos SJV om att få en 

kortare omställningstid för mark som har 

behandlats med produkter eller ämnen 

som inte är tillåtna i ekologisk produktion 

om du bekämpar ogräs eller invasiv art 

som är föreskriven av svensk myndighet; 

eller har ett vetenskapligt försök. (regel 

4.1.14)

Möjlighet till förkortad omställningstid till 

6 månader när otillåtna medel inte 

använts på vallar och beten finns inte 

längre. (regel 4.1.3) 



Omställningstid

• Retroaktiv godkännande av omställningstid

Man kan ansöka om retroaktivt godkänd omställning:

- om man har ett åtagande om miljöersättning och 
därför har skiften som inte behandlats med 
produkter som inte är tillåtna i ekologisk 
produktion

➢ Ansökan skickas till Jordbruksverket, inte 
till kontrollorganen (regel 4.1.12).

- om man har natur- eller jordbruksmark som inte 
behandlats med otillåtna medel under minst 3 år
➢ Ansökan skickas till kontrollorganet (regel 

4.1.13).
➢ Mer detaljerade uppgifter än tidigare:
• Kartor, info om produktionen
• Detaljerad riskanalys gjord av 

kontrollorganen
• Provtagning och analys vid behov
• Fysiskt kontrollbesök och kontrollrapport
• Ett slutligt skriftligt yttrande från 

kontrollorganet

(krångligare och dyrare än idag)



Dokumentation 
av odling

4.2.1 Odlingsjournal
Krav på mer detaljerad dokumentation:

• Vilka gödsel- och jordförbättringsmedel, och 
växtskyddsmedel som behöver dokumenteras

• Skörd ska dokumenteras per skifte

• Eventuellt beviljat undantag för användning av 
konventionellt utsäde ska dokumenteras.

Mallen för odlingsjournal kommer att uppdateras på 
KRAVs hemsida: https://www.krav.se/foretag/stod-
och-verktyg/

https://www.krav.se/foretag/stod-och-verktyg/


Parallellodling

• Samma skäl som tidigare

• Forskning, utbildning

• Utsäde, plantskolor och växtförädlare

• Flerårig gröda med omläggningsplan

• Ändringar

• Betesmark inte omfattas av undantaget för parallellodling 
längre

• Krav för anmälan till certifieringsorganet (ej 
Jordbruksverket) gäller endast parallellodling av 
fleråriga grödor med omläggningsplan.

• Du behöver inte söka tillstånd när parallellodling sker i 
forsknings- eller utbildningssyfte, för produktion av utsäde 
eller vegetativt förökningsmaterial samt vid produktion på 
KRAV-certifierad mark och omställningsmark där 
produkterna hålls åtskilda.

• Detaljerna i kontrollen som tidigare

• Redovisa särhållning för KRAV-certifierad produktion, 
produktion under omställning, och konventionell.

• Anmäl till kontrollorganet 48 h innan skörd

• Årlig uppföljning av omläggningsplanen



Tillåtna 
insatsmedel

4.8 Gödselmedel

Ändringar i tabellen över tillåtna organiska gödsel-
och jordförbättringsmedel (4.8.4)

➢ Rötrester från biogasanläggning som 
innehåller otillåten stallgödsel och/eller 
animaliska biprodukter från djur vars gödsel 
KRAV inte tillåter (se regel 4.8.5). Ska alltid 
vara KRAV-certifierad, se regel 12.3.7 och 
12.3.8.

➢ Rötrest som innehåller otillåten stallgödsel 
enligt 4.8.5 ska vara KRAV-certifierad.

Ny regel som förtydligar att det är tillåtet att tillsätta 
mikroorganismer i jorden.



Odling i 
Växthus

Odling måste ske i kontakt med alven och 
berggrunden 

Undantag för odling i avgränsade substrat:

• Undantag gäller för den produktionsytor som var 
certifierad för odling i avgränsade bäddar före juni 
2017. Detta undantag gäller till och med 2031.
Får sälja skörden till slutkonsumenter eller till 
andra, som till exempel restauranger och storkök

• Örter och prydnadsväxter som säljs i kruka samt 
för grodd- och utplanteringsplantor för vidare 
omplantering är tillåtet genom ett annat undantag 
som inte är tidsbegränsat. 
Fröplantor har klassats som 
växtförökningsmaterial enligt EU kommissionen 
och räknas då inte som ört som säljs till 
slutkonsument.

• Groddar

• Endiver



Odling i 
Växthus

Jordens bördighet och biologiska aktivitet ska 
bibehållas och ökas

• Växtmångfald

• Flerårig växtföljd

• Korta gröngödslingskulturer och baljväxter

Tolkningsförslag granskas av SJV och kommer att
kommuniceras efter beslut

Jordbruksverket kommer att hålla ett webbinarie i
januari, kolla på deras sida för kurser och seminarier
för att boka in dig.



Regler för 
djurhållning från
1 Januari 2022

KRAV-regler som ändrats på grund av den 
nya EU-förordningen för ekologisk 
produktion



Nya EU-
förordningen

• En omfattande och detaljerad grundläggande 
rättsakt. EU-förordning 2018/848. 

• En genomförandeakt med t.ex. utrymmeskrav.

• Några delegerade akter som kompletterar och 
ändrar grundläggande rättsakten avseende 
produktionsregler.

• En delegerad akt och en genomförande akt 
om dokumentationskrav.

• Ytterligare ca 24 förordningar kopplade.

• Jordbruksverkets föreskrifter, heter än så 
länge  ”SJVFS 2021:xx”.



5.1 
Gemensamma 
regler för alla 
djurslag

5.1.3.2 Undantag då parallellproduktion är tillåten
Du kan få ha parallellproduktion om det sker i forsknings-
eller utbildningssyfte.

• Kräver inte längre tillstånd från JV.

5.1.4.2 Dokumentation
Punkten ”Godkännande om undantag från 
produktionsregler från Jordbruksverket” har lagts till i listan 
över dokumentation som du ska kunna visa upp för din 
djurhållning.



5.1 
Gemensamma 
regler för alla 
djurslag

5.1.5.3 Inköp av konventionella djur för avel och 
rekrytering

• Krävs ett godkännande från Jordbruksverket.
• OrganicXLivestock.
• Saknas djur med de kvaliteteter eller av det antal man 

vill ha i OXL får man ansöka om undantag från JV.
• Samma procentsatser.
• Gäller även enstaka avelsdjur.
• E-tjänst och blanketter.
• Handläggningen ska gå fort.
• Ansökan inte bunden till viss individ.
• Ansöka om flera djur i samma ansökan.

5.1.5.4 Inköp av djur från utrotningshotade 
lantbruksraser
• Finns ingen begränsning i antal konventionella djur och 

det krävs inget tillstånd från JV.
• Raserna listas i SJVFS 2021:xx.



5.1 
Gemensamma 
regler för alla 
djurslag

5.1.9.14 Inköpt omställningsfoder – upp till 25 procent
Du får köpa in omställningsfoder som skördats 12 
månader eller mer efter att omställningstiden påbörjats 
men det får som mest utgöra 25 procent av det årliga 
foderintaget. Tidigare fick det som mest utgöra 30 
procent.

5.1.9.15 Kombinationer av omställningsfoder 
Du får inte använda mer än sammanlagt 25 procent 
inköpt omställningsfoder och foder från din egen gård 
som du skördat under de första 12 månaderna. Tidigare 
fick du som mest använda 30 procent.



5.1 
Gemensamma 
regler för alla 
djurslag

5.1.11.13 Karensfria preparat och 
behandlingar

• Kalciumbehandlingar i bolusform är inte tillåtet 
i förebyggande syfte.

• Du får inte längre ge blodsockerhöjande medel 
som propylenglykol karensfritt.

Substanserna är inte godkända för ekologisk 
produktion.

Frågan är komplicerad och Jordbruksverket 
jobbar för en pragmatisk lösning.



Nötkreatur, får och getter

Avsnitt 5.2 och 5.3



Nötkreatur, 
får och getter

5.2.3.9 Ungtjurar anmälda till slakt

Tidigare:

Du får hålla ungtjurar inne om de är anmälda till slakt och ska slaktas 
före (K):

- 15 juni i Götaland

- 1 juli i Svealand och Norrland

• Nötkreatur ska släppas på bete när förhållanden tillåter det.

• För att förlänga innevistelsen fram till slakt så har en regel om 
slutgödning använts, den regeln finns inte längre.

Nu:

Du får hålla ungtjurar inne med tillgång till rastgård om de är anmälda 
till slakt och ska slaktas före (K):

- 15 juni i Götaland

- 1 juli i Svealand och Norrland

• Djuren ska ha tillgång till rastgården från det att övriga djur släpps på 
bete.

• KRAV driver ståndpunkten att 2022 ska bli ett övergångsår men 
hittills har JV sagt nej.



Nötkreatur, 
får och getter

5.2.4.9 Undantag för uppbundna nötkreatur

• Tidigare 45 båsplatser/företag

• Nu maximalt 50 vuxna nötkreatur/företag

• Av båda könen

• Djur äldre än 24 månader är vuxna

• Bara hondjur får hållas uppbundna

• Kalvar samt tjurar och stutar över sex 
månader får inte hållas uppbundna.

• Rastningskravet är samma som tidigare

• Undantaget gäller under installningsperioden



Nötkreatur, 
får och getter

5.2.6.6, 5.3.6.5 och 5.4.7.3
Utfodring med annan konventionell mjölk och 
mjölkersättning

Om du föder upp djur med konventionell mjölk 
eller otillåten mjölkersättning gäller följande:

• Djur som föds upp för slakt får inte bli KRAV-
certifierade.

• Djur som behålls i besättningen för rekrytering 
får bli KRAV-certifierade efter en 
omställningstid på 12 resp 6 månader.



Nötkreatur, 
får och getter

5.2.6.6, 5.3.6.5 och 5.4.7.3
Utfodring med annan konventionell mjölk och 
mjölkersättning

• Inte beslutat.

• Tillämpningen om en veckas frist borttagen.

• Blir en avvikelse.

• Djur som föds upp för slakt kan få gå in i 
omställning?

• Djur som behålls i besättningen för rekrytering 
får bli KRAV-certifierade efter en 
omställningstid på 12 resp 6 månader.



Nötkreatur, 
får och getter

5.2.8.2 och 5.3.7.1
Avhorning av kalvar och killingar

Du får fortsatt avhorna kalvar och killingar yngre 
än 8 veckor genom bränning.

• Krävs ett godkännande från Jordbruksverket.

• Ett godkännande gäller på gårdsnivå och kan 
beviljas för högst 5 år i taget ?



Grisar
Avsnitt 5.4



5.4 Grisar
Självförsörjning 
av foder

5.4.6.2 Självförsörjning för gårdar i Norrland samt i  
skogs- och mellanbygd

• Självförsörjningsgraden för grisar ska vara minst 50% 

• Vid undantag om självförsörjningskrav för foder får den 
lägsta nivån sänkas till 30% (tidigare gällde 20%) 

5.4.6.3 Självförsörjning för gårdar med 
specialodlingar

• Självförsörjningsgraden för grisar ska vara minst 50% 

• Vid undantag om självförsörjningskrav för foder får den 
lägsta nivån sänkas till 30% (tidigare gällde 20%)



5.4 Grisar
Konventionellt 
foder

5.4.6.4 Maximalt 5 procent konventionellt foder per år

Du får fortsatt ge djuren en viss mängd konventionella 
fodermedel under förutsättning att de är nödvändiga för att 
ge fullständig foderstat och att de är tillåtna i ekologisk 
produktion (producerade utan kemiska lösningsmedel). 

Konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung: 

• Max 5% per djur och år/livstid 

• Endast till grisar upp till 35kg 

• Undantag t.o.m. 31 december 2026 

Konventionella produkter från fiske och andra vattenlevande 
djur: 

• Max 10% per djur och år/livstid

• Proteinhydrolysat från fisk endast till grisar upp till 
35kg 



5.4 Grisar
Konventionellt 
foder

5.4.6.5 Maximalt 15 procent konventionellt foder 
per dag

Tidigare: 
Om du ger dina grisar konventionellt foder får det högst 
utgöra 15 procent av det dagliga foderintaget.

Nu: 
Om du ger dina grisar konventionellt proteinfoder av 
jordbruksursprung till grisar som väger upp till 35 kg får 
det högst utgöra 15 procent av det dagliga foderintaget.

KRAV-

regel!



Avslutning

Det blir ytterligare ett digitalt event med 
regler om fjäderfä och biodling den 2 
december kl. 13.00-14.00

Svar på frågor från chatten kommer att 
läggas upp på hemsidan, www.krav.se

Ni kan alltid kontakta oss:

070-531 85 81 (vardagar 09:00-12:00)

Mejl till Lantbruksavdelningen, 
lantbruk@krav.se



Avslutning

TIPS
Igår arrangerade vi ett digitalt event om jordbrukets 
framtid och innovationer med

Edvard Hollertz, ledarskribent på ATL,

Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet

Stefan Schörling KRAV-lantbrukare som tillämpar 
regenerativt jordbruk även vinnare i tävlingen Årets 
Bonde i kategorin Spannmål

Ni kan lyssna på eventet i efterhand på

https://www.krav.se/aktuellt/webbinarium-om-
innovation-och-framtidens-lantbruk/

https://www.krav.se/aktuellt/webbinarium-om-innovation-och-framtidens-lantbruk/


Tack och på återseende!


