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MÄRKNING FÖRENKLAR  
FÖR KUNDEN

Genom att märka produkterna med KRAVs specifika 
märke för produktionshjälpmedel kan KRAV-certifierade 
producenter och marknadsförare göra det enklare för 
kunder att se vilka produktionshjälpmedel som är tillåtna 
att använda i KRAV-godkänd ekologisk växtodling.

KRAVs VISION

KRAVs vision är att all produktion av  
livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och  
socialt hållbar och tillgodoser dagens behov  
utan att äventyra kommande generationers  
möjligheter att tillgodose sina behov.

KRAVs STRATEGI

KRAV driver utvecklingen av ekologiska  
och hållbara livsmedel samt underlättar för  
aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter  
att agera ansvarsfullt.
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KRAV OCH
KONSUMENTEN

KRAVs årliga SIFO-undersökning visar att KRAV fortsatt är 
Sveriges mest kända miljömärkning med 98% kännedom. Svenska 
konsumenter anser att KRAV är pålitligt, har hög  
status och att KRAV-märkt mat är hållbart producerad.  

Det är enbart livsmedel (med några få undantag) som kan 
certifieras ekologiskt enligt EU-förordningen för ekologisk produktion. 
Produktionshjälpmedel kan inte kallas ekologiska även om ursprunget 
kommer från ekologisk produktion i form av till exempel livsmedel, 
gödsel, vattenbruk med mera*.

*Giltig från 1 januari 2022
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KRAVs MÄRKE FÖR  
PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL 
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SÅ FÅR MÄRKET ANVÄNDAS

Du får endast använda KRAVs 
märke för produktionshjälpmedel 
på produkter som är certifierade 
enligt kapitel 12 i KRAVs regler. 
Mer information om märkning och 
marknadsföring hittar du på  
www.krav.se.

KRAVs MÄRKE FÖR PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL

Du får använda KRAVs märke för produktionshjälpmedel 
på förpackningar, produktblad och vid marknadsföring 

av KRAV-certifierade produktionshjälpmedel.

TILLÅTETBEDÖMDA PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL

Det är inte tillåtet att på en produkt som enbart 
är tillåtetbedömd använda KRAVs märke för 

produktionshjälpmedel men du får ange i 
produktinformationen, men inte på förpackningen, att 
produktionshjälpmedlet är tillåtet i KRAV-certifierad 

växtodling. 

KRAVs GRUNDMÄRKE

KRAVs grundmärke får inte användas på 
produktionshjälpmedel.

KRAV har ett specifikt märke för produktionshjälpmedel, 
inte att förväxla med KRAVs grundmärke.

INTRODUKTION / KRAVs MÄRKE FÖR PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL / MÄRKNING / BENÄMNING AV PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL / MARKNADSFÖRINGKRAVs MÄRKE FÖR PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL
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MÄRKNING
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FÄRG
 
 
Du bör trycka märket för produktionshjälpmedel mot en 
vit bakgrund men du får i undantagsfall trycka märket 
mot en pappersfärgad bakgrund så att ytan inne i KRAV-
märket samt texten ”Godkänd för ekologisk odling” har 
samma färg som papperet. Märket ska då framställas i 
kontrast mot omgivande färg. Om märkets färg är i samma 
färgnyans som ditt företags logotyp får märket tryckas i en 
färg som ligger mycket nära PMS 342. Du som styckmärker 
din produkt med laser eller liknande teknik får ange märket 
i annan färg, så länge det har god läsbarhet. 

PLACERING 
 
Du kan själv välja var på förpackningen KRAVs märke 
för produktionshjälpmedel ska placeras. 

Eftersom produktionshjälpmedel inte kan certifieras 
ekologiskt får det inte kombineras med EU-logotypen.

GRÖN
C100, M0, Y71, K43 
PMS - 342

SVART

GRAFISKA 
RIKTLINJER
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18 mm

0.5x

x

STORLEK  FRIYTA  
 
Runt märket för produktionshjälpmedel ska det finnas en 
friyta som motsvara halva höjden av texten KRAV. Friytan 
ska vara fri från logotyper, symboler, siffror och text.

Minsta storlek på märket för produktionshjälpmedel ska vara 18 mm.

INTRODUKTION / KRAVs MÄRKE FÖR PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL / MÄRKNING / BENÄMNING AV PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL / MARKNADSFÖRINGMÄRKNING



10

Om ditt företag tillverkar, hanterar och marknadsför 
KRAV-certifierade produktionshjälpmedel är det 
viktigt att dina kunder får tydlig information om vilka 
produktionshjälpmedel som är KRAV-certifierade och vilka 
som inte är det.

Du får inte använda KRAVs märke för produktionshjälp-
medel på ett sätt som kan göra att KRAV uppfattas 
som  avsändare av produkten. Detta gäller både ytter-
emballage och förpackningar.

Du får inte använda KRAVs namn i 
produktionshjälpmedlets beteckning eller namn eller i 
sådan storlek att det kan uppfattas som ett varunamn. Du 
får alltså inte göra sammansättningar som ”KRAV-gödsel” 
eller ”KRAVGÖDSEL”. 

Du kan istället skriva 
”Gödsel tillåten i KRAV-certifierad växtodling” 
eller ”KRAV-certifierad gödsel”.

KRAV ska skrivas med versaler i all text. 
Det får alltså exempelvis inte skrivas ”krav”.

ANVÄNDNINGSGUIDE

Alla grundelement måste  
vara med, inget får tas bort. 

Märket får inte användas i andra  
färger än de som KRAV godkänt.

Märket får inte användas utan  
bakgrundsplattan i form av en pil.

Märket måste synas  
tydligt mot bakgrunden.

Kraftig skuggning bakom 
märket får inte användas.

Märket måste placeras  
horisontellt mot bakgrunden.

Friytan får inte 
kompromissas med. 

Korrekt användning av märke.Felaktig använding av märke. 

GÖDSEL

INTRODUKTION / KRAVs MÄRKE FÖR PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL / MÄRKNING / BENÄMNING AV 
 PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL / MARKNADSFÖRING

MÄRKNING
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MÄRKNINGSGUIDE

Om du säljer ett KRAV-certifierat produktionshjälpmedel 
ska du utöver det som redan nämnts även skriva ut följande 
information på förpackningen:

1.

2.

3.

Alla råvaror som ingår ska 
anges.

KRAVs märke för 
 produktionshjälpmedel.

Hänvisning till 
certifieringsorgan.

Du ska ange vilket 
certifieringsorgan som har 
certifierat din produktion. För 
produktionshjälpmedel ska 
du ange certifieringsorganets 
namn.

CHECKLISTA  

På dina produkter certifierade för 
produktionshjälpmedel ska följande 

finnas med på förpackningen:

4.

5.

6.

Makro- och 
mikronäringsämnen ska 
anges.

Tungmetallinnehåll ska 
anges. 

Användningsområde samt 
dosering ska anges. 

Tydligt lista alla råvaror som ingår. För råvaror från 
lantbruket och för restprodukter från livsmedelsindustrin ska 
det framgå om råvarorna kommer från konventionell eller 
ekologisk produktion. Om en råvara har blandat ursprung 
från både konventionell och ekologisk produktion ska du 
benämna hela mängden som konventionell.

Mängden relevanta makro- och mikronäringsämnen för 
jordblandning, jordförbättrings- och/eller gödselmedel. 
Innehållet får anges som ett intervall.

Den högsta tillåtna givan med hänsyn till tungmetall-
innehållet. Uppgiften kan anges som en årlig giva eller 
som en total tillförsel för en period på högst fem år. 

Information om tungmetallinnehåll ska medfölja 
produkten. Du ska ange både halt och maxgiva. 

En entydig och lättfattlig anvisning anges för vilka 
användningsområden produkten är avsedd alternativt för 
vilka den inte är avsedd samt dosering, för att underlätta 
korrekt användning. Om det finns användningsdområden 
som är direkt olämpliga ska det anges.

För produkter som levereras i bulk ska tillverkaren 
tillhandahålla motsvarande information i form av ett 
produktblad.
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BENÄMNING AV 
PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL
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SÅ FÅR DU NAMNGE 
PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL

Det är inte tillåtet att namnge ett produktionshjälpmedel på så sätt att  konsumenter 
 eller  användare kan vilseledas att tro att produkten är ekologisk. Således får  produkter 
inte namnges med ord som kan förknippas med eller härledas ur ord som  ’ekologisk’. 
 Detta gäller även ord som är på ett främmande språk som ’biologica’ och ’organic’. 
 Däremot är orden ’biologisk’ och ’organisk’ med svensk stavning tillåtna att användas så 

Ekologisk  
växtnäring

Bioorganic 
gödsel

Plantjord 
godkänd för 

ekologisk 
odling

Blomjord

Felaktig benämning av produktionshjälpmedelKorrekt benämning av produktionshjälpmedel

*Giltig från 1 januari 2022
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länge konsumenter och användare inte kan vilseledas att tro att produkten är ekologisk. 
Detta är reglerat i EU- förordningen för  ekologisk  produktion 2018/848*, men det är 
inte entydigt hur reglerna ska tillämpas. En  rekommendation vid nyetablering av  företag 
eller nya produkter är att undvika ord eller formuleringar som kan misstolkas till att 
 företaget eller produkterna är ekologiska.
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MARKNADSFÖRING



Exempel på hur 
produktions-
hjälpmedel får 
marknadsföras:

Exempel på hur 
produktions-
hjälpmedel inte får 
marknadsföras:

Gödning tillåten i 
ekologisk växtodling 
som ger ett tillskott 
av makro- och  
mikro näringsämnen.

Ekologisk gödning 
för din växtodling 
som ger ett  tillskott 
av makro-och 
 mikronäringsämnen. 

Växtnäring som är 
ekologisk och ger 
 tillskott av alla  viktiga 
näringsämnen.
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MARKNADSFÖRING AV  
PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL

Det är inte tillåtet att i sin marknadsföring ange att produktionshjälpmedel är ekologiska. 
Det kan vilseleda konsumenter eller användare att tro att produkterna innehåller råvaror med 
 ekologiskt ursprung. 

För ökad tydlighet får produktionshjälpmedel märkas med en hänvisning att de är tillåtna i 
 ekologisk växtodling. Ordet ekologisk får inte bli för framträdande ihop med den andra texten 
som beskriver att produkten är just tillåten att användas i ekologisk växtodling. Därför får ordet 
ekologisk inte stå för sig eller ha ett annat typsnitt eller  avvikande färg.

• Det är bättre att skriva ”tillåten” istället för ”lämplig” eftersom tillåten går att kontrollera. 
• Det är bättre att skriva ”odling” än ”produktion” eftersom denna märkning enbart gäller    

 insatsmedel i växtodling.
KRAVs grundmärke får inte användas ihop med KRAVs märke för produktionshjälpmedel i till 

exempel annonskampanjer, broschyrblad, FB inlägg, filmer med mera som gör att konsumenter 
och användare kan vilseledas tro att produkterna är ekologiska.
 

Ekologisk 
blomjord

Växt näring
Organic

Korrekt marknadsföring Felaktig marknadsföring

Plantjord 
godkänd för 

ekologisk 
 odling
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KORTA BUDSKAP

Dessa korta texter/budskap kan användas på produkter 
märkta med KRAVs  märke för  produktionshjälpmedel.

Budskapen är ett förslag från KRAV men det är du som 
 producent som är  juridiskt ansvarig för din kommunikation. 

INTRODUKTION / KRAVs MÄRKE FÖR PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL / MÄRKNING / BENÄMNING AV PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL / MARKNADSFÖRINGMARKNADSFÖRING

KRAV arbetar för mer biologisk mångfald

Det är 30% fler arter av växter, fåglar, bin  
och andra pollinerare på ekologiska gårdar!

Det är 30% fler arter av växter, fåglar och 
pollinerare på ekologiska gårdar!

Det är 50% fler arter av växter och 
pollinerare på ekologiska gårdar!

KRAV arbetar för mer biologisk mångfald  
och ett naturligt kretslopp 

KRAV arbetar för ett naturligt kretslopp
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KONTAKT

www.krav.se
 Tel: 018-15 89 00  

E-mail: info@krav.se


