
KRAVs regelutgåva 2022
KRAV-regler som ändrats på grund av den nya EU-förordningen för 
ekologisk produktion



Innehåll

1. Introduktion till EU-förordningen 
2. Biodling
3. Fjäderfän 



Här hittar du de 
nya reglerna:
• KRAVs regelbok för 2022
• Webbsida: krav.se/regler   
• App: ”KRAVs regler” 
• Nyhetsbrev

Alla regelgenomgångar finns att lyssna 
på i efterhand på vår webbsida krav.se 



EU-förordning 
2018/848
• Grundläggande förordning 2018/848
• Ytterligare ca 24 kompletterande 

förordningar
• Jordbruksverkets föreskrifter 2021:xx 

• Nya förordningen skulle trätt ikraft 1/1 
2021 men skjuts fram till 1/1 2022

• EU-kommissionen och Jordbruksverkets 
arbete pågår fortfarande

• Ändringarna beror alltså på EU-regler för 
ekologisk produktion och är inget som 
KRAV har tagit fram



EU-förordning 
2018/848
 Samma tillämpning överallt –fler detaljregler
 Mer principfast –striktare regler
 Färre undantag och utfasning 

–tidsgränser för alla undantag, få generella 
undantag, mer bedömning från fall till fall

 Förändringarna innebär störst skillnad för företag 
med försäljning, fjäderfäproduktion, växthus 
och användning av utsäde samt annat 
växtförökningsmaterial

All information om nya regler finns på Jordbruksverkets 
webbplats. Frågor skickas till ekoregler@jordbruksverket.se



Biodling
Kapitel 6



Journalföring

6.2.2 Journalföring av bisamhällen

Tillägg vad som ska framgå av registret över bigårdar:
• Inköp av bin, ursprung och omställningstid

Likt tidigare ska du även journalföra:

• Placering samt flytt av bisamhällen
• Tidpunkt, mängd och fodertyp vid utfodring
• Vid veterinärmedicinska behandlingar: vilket medel 

som använts och i vilken dos, hur det getts, diagnos, 
behandlingstid samt karenstid

• Skörd, förädling, lagring. Varje fyllt större kärl (batch) 
ska noteras med en batch-kod. Du ska notera hur 
mycket som förädlas och hur mycket som smaksätts



Förnyelse 

6.3.1 Inköp

• Du ska i första hand köpa KRAV-certifierade och 
ekologiska drottningar och svärmar/avläggare 

• När de ej finns att tillgå får du köpa in max 
20% konventionella bin per år 
(Tidigare gällde max 10%) 

(Du behöver inget godkännande från Jordbruksverket)



Stödutfodring

6.4.3 Stödutfodring under dragsäsong

Du får stödutfodra dina bin om deras överlevnad är i fara: 
• Vid exceptionella väderförhållanden

(ex. översvämning, torka). Då krävs inget 
godkännande från Jordbruksverket

• Vid andra katastrofsituationer (ex. brand). Du måste 
då först ansöka om godkännande från 
Jordbruksverket

Likt tidigare gäller att: 

• Du ska utfodra med KRAV-certifierad honung eller 
KRAV-certifierat socker

• Du ska dokumentera stödutfodringen



Fjäderfän
5.5.1 Regler för värphöns (och föräldradjur)
5.5.2 Regler för slaktkyckling
5.5.3 Regler för övriga fjäderfän 



5.5.1 Regler 
för värphöns

5.5.1 
Regler för 
värphöns



Värphöns
omställning

5.5.1.1 Omställningstider vid inträde

Likt tidigare:

• Omställningstid 6 veckor för produktion av ägg 
• Kycklingarna ska ha införts i produktionen innan de är tre 

dagar gamla
• När du köper unghöns ska de komma från EU-ekologisk 

uppfödning
• Som alternativ kan du välja 24 månaders omställningstid 

för äggproduktion när mark och djur samtidigt läggs om till 
KRAV-certifierad produktion. Du ska då utfodra djuren 
huvudsakligen (till mer än 50 procent) med eget foder från 
den mark som ingår i omställningen. 

Nytt! 
• Du måste ansöka om godkännande hos 

Jordbruksverket för att köpa in konventionella kycklingar 
till din unghönsuppfödning.

• Ett godkännande gäller samtliga insättningar som du gör 
under fem år från beslutsdatum. (SJVFS 2021:xx)

• Generellt undantag, dvs. inget krav att söka efter 
ekologiska djur i OrganicXLivestock



Värphöns
Inköp

5.5.1.2 Inköp av unghöns till din värphönsbesättning

Likt tidigare:

EU-ekologiska unghöns (yngre än 18 veckor) ska följa kraven 
i den nya EU-förordningen för ekologisk produktion (EU) 
2018/848 och (EU) 2020/464. 

Övergångsbestämmelser: 
För produktion som varit certifierad från senast 1 december 
2020, enligt kraven i Statens Jordbruksverks föreskrifter om 
ekologisk produktion (SJVFS 2020:1), Kap 3. 5§, gäller 
övergångsbestämmelser. De kan fortsatt ha den 
unghönsproduktionen fram till 31 december 2029.



Värphöns
Rastgårdar

5.5.2.6 Rastgårdar för slaktkycklingar

Rastgården ska vara attraktiv: 
• Huvudsakligen bevuxen och innehålla olika sorters 

växtlighet 
• Växtligheten ska underhållas regelbundet för att 

motverka näringsöverskott 
• Tillgänglig med skydd, buskar eller träd spridda över 

utomhusytan
• Lätt tillgång till vatten
• De ska gränsas av mellan de olika flockarna så att 

kontakt med andra flockar begränsas och att 
grupperna inte blandas 

(Ingen övergångsperiod!)



Värphöns
Rastgårdar

5.5.1.6 Rastgårdsytans utsträckning 

Fast och mobil byggnad: minst 4 kvm per höna



Värphöns
Stallbyggnader

5.5.1.10 Byggnader för värphöns

Likt tidigare:

• Max 18 000 djur per byggnad

• Max 3 000 höns per avdelning 

• Avgränsa varje avdelning med en tät eller halvtät skiljevägg eller 
med nät

• Redesytan får inte räknas in i den tillgängliga stallytan

Nytt!

• I flervåningssystem får högst tre våningar finnas, inklusive 
bottenvåningen (golv). 

• Har du en fjärde våning utan tillgänglig yta, dvs. redesvåning, så 
räknas inte den in i de maximalt tre våningarna. 

• Inredningssystem där våningarna är omlott kan ha fler än maximalt 
tre våningar då det endast är våningar rakt över varandra som 
räknas.

Övergångsbestämmelser:
Om du har byggnader med fler våningar som var KRAV-certifierade 
före den 31 december 2021, får du ha kvar befintligt antal våningar 
fram till den 31 december 2029. 



Värphöns
Veranda & 
utomhustillbyggnad

5.5.1.11 Veranda eller utomhustillbyggnad i 
stallbyggnader för värphöns

• Om du bygger nytt stall eller nyansluter stall till 
certifieringen ska veranda eller utomhustillbyggnad 
finnas.

• Ytan ska förses med ljus och får inte vara mörklagd när 
den ska utnyttjas.

KRAV-
regel!



Värphöns
Veranda & 
utomhustillbyggnad

5.5.1.13 Veranda som tillgänglig stallyta

Veranda är en oisolerad tillbyggnad med tak där det råder 
utomhusklimat och golvet är täckt av strö
• Uppfyller krav på utgångshål (5.5.1.9) 
• Får inte längre räknas till tillgänglig stallyta

Övergångsbestämmelser:
Om du har ett befintligt stall med anslutande veranda som 
var KRAV-certifierat före 1 januari 2022 och har räknat 
verandan som tillgänglig stallyta kan du fortsätta att göra 
det under en övergångsperiod till senast 31 december 
2024.



Värphöns
Veranda & 
utomhustillbyggnad

5.5.1.12 Utomhustillbyggnad som tillgänglig stallyta

Utomhustillbyggnad är en isolerad tillbyggnad med tak som 
inte har utomhusklimat

Den får räknas som tillgänglig stallyta om den: 

1. Är tillgänglig dygnet runt och året om 

2. Uppfyller svenska djurskyddsbestämmelser för värphöns

3. Uppfyller krav på utgångshål som för veranda (5.5.1.9) 



Värphöns
Veranda & 
utomhustillbyggnad

5.5.1.9 Mått på öppningar i stallar, verandor och 
utomhustillbyggnader

Byggnader utan veranda/utomhustillbyggnad:
• Den sammanlagda längden på öppningarna i stallväggen 

till rastgården ska vara 4 meter per 100 kvm tillgänglig 
minsta yta inomhus.

Byggnader med veranda/utomhustillbyggnad: 
• Den sammanlagda längden på öppningarna i stallväggen 

till verandan eller utomhustillbyggnaden ska vara 2 meter 
per 100 kvm tillgänglig minsta yta inomhus. 
(Det innebär en utökning från 6m/500kvm till 10m/500kvm)

• Öppningen från verandan eller utomhustillbyggnaden till 
rastgården ska vara 4 meter per 100 kvm tillgänglig 
minsta yta inomhus. 

Övergångsbestämmelser: 
För befintliga byggnader med veranda eller 
utomhustillbyggnad, KRAV-certifierade före 1 januari 2022, 
kan du behålla måtten för öppningslängden i stallväggen till 
senast 31 december 2024. 



Värphöns
Veranda & 
utomhustillbyggnad

KRAV tillsammans med branschen undersöker 
alternativa lösningar för anpassning till de utökade 
måtten på öppningar mellan stall och 
veranda/utomhustillbyggnad

Alternativa lösningar som undersöks: 
1. Veranda 
• Oisolerad tillbyggnad med tak som har utomhusklimat, 

räknas ej som tillgänglig stallyta
• Ska anpassa mått för stallöppningar (2m/100kvm 

stallyta) 

2. Utomhustillbyggnad 
• Isolerad tillbyggnad med tak som ej har utomhusklimat, 

räknas som tillgänglig stallyta
• Ska anpassa mått för stallöppningar (2m/100kvm 

stallyta)

3. Utomhustillbyggnad (?)
• Utomhustillbyggnad som är ännu mer välisolerad och 

kan räknas som inomhus.
• Behöver ej ta hänsyn till mått för stallöppningar 



Värphöns
Foder

5.1.9.14 Inköpt omställningsfoder – upp till 25 procent
Inköpt omställningsfoder som skördats tidigast 12 
månader efter att omställningstiden börjat får: 
• utgöra högst 25% av det årliga foderintaget 

(tidigare högst 30%) 
• utgöras av alla grödor som är aktuella för djuren

5.1.9.15 Kombinationer av omställningsfoder 
– upp till 25 procent
Kombination av inköpt omställningsfoder och eget foder 
som skördats under första 12 månaderna, får sammanlagt 
utgöra högst 25% av djurens årliga foderintag. 
(tidigare högst 30%) 



Värphöns
Foder

5.5.1.19 Självförsörjning för gårdar i Norrland samt i 
skogs och mellanbygd
• Självförsörjningsgraden för fjäderfä ska vara minst 

50% 

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

5.5.1.20 Självförsörjning för gårdar med 
specialodlingar
• Självförsörjningsgraden för fjäderfä ska vara minst 

50% 

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



Värphöns
Foder

5.5.1.21 Konventionellt foder för fjäderfä
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 unga fjäderfän
• 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 får endast ges till unga 

fjäderfän

Fjäderfän definieras som unga djur upp till 27-30 veckors ålder



Värphöns
Konventionellt 
foder

5.5.1.22 Maximalt 15 procent konventionellt foder per 
dag

Tidigare:
Om du ger dina fjäderfän konventionellt foder får det högst 
utgöra 15 procent av det dagliga foderintaget. (K)

Nu:
Om du ger dina värphöns konventionellt proteinfoder av 
jordbruksursprung får det högst utgöra 15 procent av 
det dagliga foderintaget. (K)

KRAV-
regel!



5.5.2 
Regler för 
slaktkyckling

5.5.2 
Regler för 
Slaktkyckling



Slaktkyckling
Omställning

5.5.2.1 Omställningstider vid inträde

Likt tidigare:

• Omställningstid 10 veckor 

• Kycklingarna ska ha införts i produktionen innan de är tre 
dagar gamla

• Som alternativ kan du välja 24 månaders omställningstid 
för kött när mark och djur samtidigt läggs om till KRAV-
certifierad produktion. Du ska då utfodra djuren 
huvudsakligen (till mer än 50 procent) med eget foder från 
den mark som ingår i omställningen. Du behöver då inte ta 
hänsyn till reglerna för användning av eget 
omställningsfoder. 



Slaktkyckling
Inköp

5.5.2.2 Inköp av konventionella slaktkycklingar

• Du ska i första hand välja KRAV-certifierade djur

• Om du köper in konventionella slaktkycklingar måste 
du ansöka om godkännande för det hos 
Jordbruksverket. 

• Ett godkännande gäller samtliga insättningar som du 
gör under ett år från beslutsdatum. (SJVFS 2021:xx)

• Generellt undantag, dvs. inget krav att söka efter 
ekologiska djur i OrganicXLivestock



Slaktkyckling
Långsamt-
växande ras

5.5.2.3 Slaktålder för icke långsamt växande raser

• Du får fortsatt använda icke-långsamtväxande raser

• Får slaktas från 81 dagar ålder

Övergångsbestämmelser:
Från 1 januari 2032 ska slaktkycklingar räknas som 
långsamväxande om de har en genomsnittlig tillväxt på 
högst 40 gram per dag. (idag 45 g gram per dag) 



Slaktkyckling
Rastgårdar

5.5.2.6 Rastgårdar för slaktkycklingar

Rastgården ska vara attraktiv: 
• Huvudsakligen bevuxen och innehålla olika sorters 

växtlighet 
• Växtligheten ska underhållas regelbundet för att 

motverka näringsöverskott 
• Tillgänglig med skydd, buskar eller träd spridda över 

utomhusytan
• Lätt tillgång till vatten
• De ska gränsas av mellan de olika flockarna så att 

kontakt med andra flockar begränsas och att 
grupperna inte blandas 

(Ingen övergångsperiod!)



Slaktkyckling
Rastgårdar

5.5.2.7 Rastgårdsytans utsträckning

Fasta byggnader: minst 4 kvm per kyckling
Mobila byggnader: minst 2,5 kvm per kyckling 



Slaktkyckling 
Stallar

5.5.2.9 Mått i stall och rastgård för slaktkyckling

• Max 4 800 kycklingar per avdelning
• Max 1 600 kvm stallyta

Fasta byggnader: 
• Djurtäthet 20kg per kvm 

Mobila byggnader: 
• Djurtäthet 20kg per kvm

OBS! Fel i KRAVs tryckta regelbok
Djurtäthet 21 kg per kvm, kan utökas till 30 kg under om 
golvytan inte överstiger 150 m2 



Slaktkyckling
Sittpinnar 
& Sittplatser

5.5.2.12 Tillgång till sandbad, sittpinnar och upphöjda 
sittplatser för slaktkyckling

I de nya reglerna regleras mått för sittpinnar och -platser. 
Varje kyckling ska ha minst:
• 5 cm sittpinne,
• 25 cm2 upphöjd sittyta, 
• eller alla kombinationer av dessa mått

Övergångsbestämmelser: 
Om du har stall med befintliga sittpinnar eller -platser som 
är KRAV-certifierat före den 31 december 2021, och som 
inte uppfyller de nya måtten, får du behålla ett lägre mått 
fram till 31 december 2024. 



Slaktkyckling
Foder

5.1.9.14 Inköpt omställningsfoder – upp till 25 procent
Inköpt omställningsfoder som skördats tidigast 12 
månader efter att omställningstiden börjat får: 
• utgöra högst 25% av det årliga foderintaget 

(tidigare högst 30%) 
• utgöras av alla grödor som är aktuella för djuren

5.1.9.15 Kombinationer av omställningsfoder 
– upp till 25 procent
Kombination av inköpt omställningsfoder och eget foder, 
skördat under första 12 månaderna, får sammanlagt 
utgöra högst 25% av det årliga foderintaget. 
(tidigare högst 30%) 



Slaktkyckling
Foder

5.5.2.17 Självförsörjning för gårdar i Norrland samt i 
skogs och mellanbygd
• Självförsörjningsgraden för fjäderfä ska vara minst 

50% 

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

5.5.2.18 Självförsörjning för gårdar med 
specialodlingar
• Självförsörjningsgraden för fjäderfä ska vara minst 

50% 

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



Slaktkyckling
Foder

5.5.2.19 Konventionellt foder till slaktkyckling
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 unga fjäderfän

• 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 får endast ges till unga 

fjäderfän

Fjäderfän definieras som unga djur upp till 27-30 veckors ålder



5.5.3 Regler för övriga fjäderfän



Övriga 
fjäderfän

5.5.3 Regler för övriga fjäderfän 
Du kan KRAV-certifiera alla fjäderfän som kan certifieras 
enligt EU-förordningen för ekologisk produktion som inte 
tillhör arten Gallus gallus (ex. kalkon, gäss, ankor) 

Du ska följa reglerna i: 
• KRAVs allmänna regler i kapitel 2, 3, 5.1 och 20. 
• Relevanta artiklar/produktionsspecifika regler i EU-

förordningen för ekologisk produktion 2018/848 och 
2020/464 

I Nationella riktlinjer för ekologisk produktion hittar du 
svenska riktlinjer för tillämpning av EU-förordningen för 
ekologisk produktion.



Välkommen att 
kontakta oss!
AO Lantbruk
070-531 85 81 (vardagar 09:00-12:00)
lantbruk@krav.se

Lina Larsson
070-271 48 11
lina.larsson@krav.se
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