
Detta är svar på frågorna från våra informationsmöten. Hittar du inte svar på en fråga du har här 

kolla gärna på Jordbruksverkets hemsida om nya regler: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-

och-klimatet/ekologisk-produktion/nya-regler-for-ekologisk-produktion-2022 

Du är även välkommen att kontakta oss på lantbruk@krav.se eller på vår lantbrukstelefon: 070 - 531 

85 81. 

 

Fråga: 5.5.1.5 vatten på bete? räcker det inte med vatten inne i huset?   

Svar: Enligt den nya förordningen ska det finnas tillgång till vatten på rastgården. Det omfattar 

rastgårdar för både värphöns och slaktkyckling. Frågan behöver kalibreras och vi återkommer med 

mer tydliga besked så snart vi har möjlighet.  

 

Fråga: flaskhalsar! vad klassas som flaskhals?  

Svar:  En flaskhals är en passage i fjäderfänas rastgård som är smalare än den erfordrade 

sammanlagda öppningsbredden på utgångshålen från veranda till rastgård. Det innebär för höns 6,7 

meter per 1000 höns och för slaktkyckling 4 meter per 100 kvadratmeter minsta yta 

inomhus. Flaskhals finns definierat i KRAVs regler: https://regler.krav.se/unit/krav-

appendix/2413f0c5-b3e1-49f9-8f35-c2203489f5e7  

 

Fråga: Vilka regler gäller om man kläcker fram kycklingar själv till värphöns?  

Svar: Du som har unghöns ska följa de allmänna reglerna i KRAVs kapitel 2, 3, 5.1 och 20 samt 

relevanta artiklar som rör unghöns i EU-förordningen för ekologisk produktion 2018/848 och 

2020/464. I Nationella Riktlinjer, som ska publiceras under våren, hittar du svenska riktlinjer för 

tillämpning av EU-förordningen för ekologisk produktion.  

Alternativt kan du välja att följa KRAVs regler för värphöns, avsnitt 5.5.1, men de har striktare 

utrymmeskrav än reglerna för unghöns i EU-förordningen.  

 

Fråga: Hur kommer KRAV kommunicera de kraftiga kostnadsökningar som den KRAV-certifierade 

äggproduktionen kommer att få redan i januari 2022 till handeln? Lantmännen bedömer en 

prisökning på 30-40 öre kg i de nya ekofodren som kommer vara 100 % eko.  

Svar: KRAV har en tät dialog om läget med branschen, bland annat med Svenska Ägg, för att se vilka 

insatser som behövs för att öka efterfrågan på KRAV-märkta ägg. Observera att du även efter 1 

januari 2022 får ge dina fjäderfän en viss mängd konventionella fodermedel. Konventionellt 

proteinfoder av jordbruksursprung får dock endast ges till unga fjäderfän och som längst fram till och 

med 31 december 2026.  
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Fråga: Hur gör man med ventilation på utomhusbyggnaden?  

Svar: KRAV, tillsammans med branschen, undersöker hur stallmiljön kan komma att behöva anpassas 

och utformas för att leva upp till den nya EU-förordningen. Vi kommer kommunicera kring detta så 

snart vi har möjlighet.  

  

Fråga: Hur gamla är unga slaktkycklingar?  

Svar: Fjäderfän i allmänhet räknas som unga upp till 30 veckors ålder. Enligt EU-förordningens 

undantag får du ge unga fjäderfän en viss mängd konventionellt proteinfoder. I praktiken innebär det 

att alla slaktkycklingar får utfodras med konventionellt proteinfoder eftersom de slaktas före 30 

veckors ålder.   

 

Fråga: Finns det eller kommer det finnas en sammanställning av rättelserna till den tryckta 

regelboken? Är NR klara?  

Svar: KRAV kommer att publicera en sammanställning över regeluppdateringar och rättelser till den 

tryckta regelboken genom nyhetsbrev och på vår hemsida.  

Det omfattande arbetet med Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion pågår för fullt. Den 

uppdaterade versionen kan publiceras först när arbetet är klart och texterna har godkänts av 

Jordbruksverket, vilket kommer bli någon gång under våren.  


