
Guide för kommunikation 
om KRAV-märkt

RÅD OCH TIPS FÖR DIG SOM ARBETAR MED KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING  – VERSION 4.0 JANUARI 2022

FO
TO

: S
AR

A 
ÄN

G
FO

RS
/K

RA
V



KRAVs Marknadsföringslåda
Få hjälp med att kommunicera KRAV-märket så  
att konsumenter enklare kan göra hållbara val.

FÖR ALLA KRAV-CERTIFIERADE FÖRETAG

I KRAVs marknadsföringslåda finns material som:
 • Textunderlag med budskap om KRAV-märkt 
 • Färdiga bilder och filmer att använda i sociala medier 
 • Trycksaker att beställa till just din verksamhet 
 • Inspiration och stöd kring hur du kan marknadsföra och berätta vad   
  KRAV-märket står för och vilken nytta det gör när man väljer KRAV-märkt

www.krav.se

Inloggning: krav.se/toolbox       
Mejla info@krav.se för lösenord

Annons som lyfter fördelarna  
KRAV-märkt har för den  
biologiska mångfalden. 

Folder som beskriver fördelarna med  
KRAV-märkt jämfört med EU-ekologisk  

och konventionell produktion.

Film, 15 s, som beskriver vad  
KRAV-märket står för, att  

använda i digitala kanaler.

Bilder som lyfter olika 
KRAV-märkta produkter 

samt förslag på inläggstexter, 
att använda i digitala kanaler.

https://www.krav.se
https://krav.se/toolbox
mailto:info@krav.se
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Syftet med denna guide är att underlätta för dig som 
ska marknadsföra KRAV-märkta livsmedel. Guiden väg-
leder dig om hur påståenden och uttryck kan  användas 
i förhållande till KRAVs regelverk samt till lagregler. 
Den kan ses som ett hjälpmedel när du ska utforma din 
marknadsföring av KRAV-märkta livsmedel till exempel 
i annonser, på  förpackningar eller på din webbplats. 
Guiden ger exempel på påståenden som kan användas 
i just den formulering som  presenteras. Den ger också 
exempel på påståenden som bör undvikas samt påstå-
enden som inte ska användas. 

Marknadsföring av livsmedel ställer höga krav på 
 vederhäftighet och det är alltid annonsören som 
 ytterst ansvarar för att påståenden kan bevisas i 
det enskilda fallet. Var därför noga med att förklara 
generella påståenden, hänvisa till källor exempelvis på 
webben och undvik överdrifter.

Tänk på att påståenden som är korrekta i ett visst 
sammanhang, kan anses vara vilseledande i ett annat. 

Det kan till exempel bero på vilka bilder som visas 
eller vilken produkt det handlar om. Avgörande är vad 
målgruppen får för intryck vid en helhets bedömning i 
det enskilda fallet.

Är du osäker eller har frågor – kontakta oss! 
Dessa riktlinjer har tagits fram av Kommunikations-
avdelningen på KRAV, kommunikation@krav.se. När 
 dokumentet uppdateras får det ett nytt versions-
nummer. Vi tar gärna emot förslag på hur den här 
guiden kan förbättras så hör av dig om du har frågor, 
önskemål eller synpunkter på dokumentet.

Definitioner: 
•  Med EU:s regler för ekologisk produktion menar 

vi förordningen (EU) nr 848/2018, samt ändrings-
förordningar av den. 

• Med KRAVs regler menar vi KRAVs regler utgåva 
2022. 

Syfte
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OM GENERELLA PÅSTÅENDEN

”KRAV ställer högre krav 
än EU:s regler för ekologisk 
 produktion. Detta gäller särskilt 
för djur omsorg, hälsa, socialt 
ansvar och klimatpåverkan.”

JA – KRAVs regler 1.3 under rubriken ”Ramar”
– Djuromsorg: t.ex. 5.4.3
– Hälsa: t.ex. förbud mot bisfenol A i 
 primär förpackningar 3.5.3 – Klimat: t.ex. 3.7.6 
energieffektivisering

Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett  vilseledande 
intryck.

”Alla produkter som marknads-
förs som ekologiska, vare sig 
de är KRAV-märkta eller inte, 
måste uppfylla EU:s regler för 
ekologisk produktion.”

JA – Art. 23 rådets förordning (EG) nr 834/2007 Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck.

”KRAV- märkta/ekologiska 
 produkter är bra/bättre för 
 miljön.”

UNDVIK KRAV anser att KRAV-certifierad 
och ekologisk produktion bidrar till 
en bättre miljö. Detta är dock ett 
generellt påstående om miljö, som 
är svårt att bevisa. Vi föreslår att 
du istället använder mer precisa på-
ståenden av den typ vi anger i den 
här guiden. Precisa påståenden är 
enklare att bevisa med hänvisningar 
till KRAVs regler och till resultat från 
forskning.

Generella påståenden om att KRAV- märkta 
produkter är bra för miljö eller hälsa kan 
ge ett vilseledande intryck. Detta då det 
finns ett vederhäftighetskrav i marknads-
föringslagen som bland annat innebär att 
marknadsföring ska vara korrekt. Gene-
rella påståenden kan därför anses vara 
överdrifter vilket vanligtvis inte är tillåtet.
     Att i marknadsföring ange vad 
 ekologiska produkter har för inverkan 
på miljö ska förklaras och måste kunna 
 bevisas för att inte riskera att uppfattas 
som vilse ledande i det enskilda fallet.

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR
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OM BIOLOGISK MÅNGFALD

”KRAV-certifierade och 
 ekologiska odlingar bidrar 
till att öka den biologiska 
 mångfalden.”

UNDVIK KRAV anser att KRAV-märkt och 
 ekologisk produktion bidrar till att 
öka den biologiska mång falden.   
 Detta är dock ett generellt  påstående. 
Vi föreslår att du istället använder 
nedanstående precisa påstående som 
kan beläggas med forskningsresultat. 

Generella påståenden om att ekologiska 
odlingar bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden är problematiska. Med de 
höga krav som ställs på vederhäftighet 
enligt marknadsföringslagen är allmänna 
påståenden svåra att bevisa.

”Det blir fler arter av växter, 
fåglar, och pollinerare på 
 ekologiska gårdar.”
Exempel:
”Vår KRAV-märkta produkt [X] 
är ekologisk. Visste du att det 
blir fler arter av växter, fåglar 
och pollinerare på ekologiska 
gårdar?”

JA Forskningsresultaten varierar mellan 
olika undersökningar och skillna-
derna är större i intensivt brukade 
 områden. Det kan vara svårt att 
avgöra hur mycket den ekologiska 
produktionen av just din produkt 
bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden.

– Land-use intensity and the effects of  organic  farming 
on biodiversity: a hierarchical  meta-analysis. Sean L. 
Tuck mfl. Journal of  Applied Ecology. 2014.  

Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett  vilseledande 
intryck, se kommentar ovan.

”KRAV-certifierade och 
 ekologiska odlingar kan bidra 
till att öka den biologiska 
 mångfalden genom att det 
blir fler arter av växter, fåglar 
och pollinerare på ekologiska 
gårdar.”

JA – Land-use intensity and the effects of  organic  farming 
on biodiversity: a hierarchical  meta-analysis. Sean L. 
Tuck mfl. Journal of  Applied Ecology. 2014. 

Generella påståenden om att ekologiska 
odlingar bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden är problematiska. Men här 
kombineras det allmänna påståendet med 
en förklaring.

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR
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OM BIOLOGISK MÅNGFALD

”I genomsnitt finns 30 procent 
fler arter i ekologisk odling.”
Exempel:
”Vår KRAV-märkta produkt 
[X] är ekologiskt odlad. Visste 
du att det i genomsnitt finns 30 
procent fler arter i ekologisk 
odling?”

JA – Land-use intensity and the effects of organic farming 
on biodiversity: a hierarchical meta-analysis. Sean L. 
Tuck mfl. Journal of Applied Ecology. 2014.

Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck, se kommentar ovan.

”I genomsnitt finns det 50 
procent fler arter av växter och 
pollinerare i ekologisk odling.”
Exempel: 
”Vår KRAV-märkta produkt 
[X] är ekologiskt odlad. Visste 
du att det i genomsnitt finns 50 
procent fler arter av växter och 
pollinerare i ekologisk odling?”

JA För just växter och pollinerare är 
skillnaderna särskilt stora mellan 
 ekologisk och konventionell odling.

– Land-use intensity and the effects of organic farming 
on biodiversity: a hierarchical meta-analysis.Sean L. 
Tuck mfl. Journal of Applied Ecology. 2014.

Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”Biologisk mångfald kan göra 
naturen och jordbruket mer 
motståndskraftiga vid till 
 exempel klimatförändringar.”
Exempel:
”Vår KRAV-märkta produkt 
[X] är ekologiskt odlad. 
Visste du att ekologisk odling 
kan bidra till ökad biologisk 
mångfald som gör naturen mer 
motståndskraftig vid klimat-
förändringar?”  

JA Om en art slås ut av till exempel en 
klimatförändring behöver det finnas 
en annan som tål förändringen och 
kan ta över dess funktion.

– Biodiversity and Ecosystem Stability. Elsa.E. mfl. The 
Nature Education. 2011.

Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck, se kommentar ovan.

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR
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OM GMO

”GMO får inte användas i 
KRAV-märkt produktion av 
försiktighets skäl. En risk är att 
vissa GMO-grödors gener kan 
spridas i naturen eller till andra 
grödor av samma sort.”
Exempel:
”Vår produkt [X] är KRAV-
märkt. I KRAV-märkt produk-
tion får inte GMO användas av 
försiktighetsskäl.” 

JA –  KRAVs regler 3.3.4-3.3.5
–  An overview of the last 10 years of genetically eng-
ineered crop safety research. Alessandro Nicolia m.fl. 
Critical Reviews in Biotechnology. 2013.
–  Gene Flow from Herbicide-Resistant Crops to Wild 
Relatives. Research-article. Sava Vrbničanin m.fl.  Agri-
cultural and Biological Sciences. Herbicide Resistance 
in Weeds and Crops. INTECH. 2017.

Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck.

”GMO får inte användas i 
KRAV-certifierad produktion.”

JA –  KRAVs regler 3.3.4 Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck.

”KRAV-märkta produkter är 
GMO-fria.”

NEJ Vi kan inte garantera att KRAV- 
märkta produkter är helt fria från 
ofrivillig förorening av GMO.

Eftersom det inte går att garantera att 
KRAV-märkta produkter är helt fria från 
ofrivillig förorening av GMO riskerar på-
ståendet att anses vara vilseledande.

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR
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OM KLIMAT

”KRAV har regler för att minska 
klimatpåverkan.”
Exempel:
”Vår produkt [X] är KRAV-
märkt. KRAV-certifierad produk-
tion måste uppfylla regler om 
minskad klimatpåverkan.”

JA KRAV har regler för att minska klimat-
påverkan som går utöver EU:s regler 
för ekologisk produktion. Ett exempel 
är särskilda regler för nötkreatur.

– KRAVs regler 5.2.5.4; 5.2.5.5 och 5.2.7 
– Utsläpp av växthusgaser i mjölkproduktionen. 
Underlag till klimatcertifiering. Christel Cederberg 
och Maria Berglund. Klimatmärkning för mat. Rapport 
2009:3.
– Utsläpp av växthusgaser vid produktion av  nötkött. 
Underlag till Klimatcertifiering. Ulf  Sonesson, Christel 
Cederberg och Maria Berglund. Klimatmärkning för 
mat. Rapport 2009:4. 

Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck, se kommentar ovan.

”Ekologiskt är bättre för 
 klimatet.”

NEJ Forskningen stöder inte ett så 
 generellt påstående. Forskningen 
kommer till olika resultat beroende på 
produkt, på hur man räknar och vilka 
 parametrar man tagit med.

Ur ett marknadsrättsligt perspektiv kan 
ett påstående om att ekologiskt är bättre 
för klimatet inte användas generellt. Det 
kan användas produktspecifikt men då 
måste man i marknadsföringen ha med en 
 förklaring till varför produkten är bättre 
för klimatet och vad man jämför  produkten 
med. Det måste även röra sig om en 
 betydande miljöpåverkan som man kan 
bevisa.

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR
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OM BEKÄMPNINGSMEDEL

”Naturfrämmande  kemiska 
 bekämpningsmedel  används 
inte i produktionen av 
KRAV-märkta produkter.”
Exempel:
”Vår KRAV-märkta produkt [X] 
är producerad utan naturfräm-
mande kemiska bekämpnings-
medel.”

JA Detta är det korrekta uttrycket. Ob-
servera att det finns några bekämp-
ningsmedel som räknas som kemiska 
som är tillåtna i KRAV-certifierad 
produktion, men dessa är inte natur-
främmande. Det gäller till exempel 
svavel, såpor och oljor som används i 
frukt- grönsaks- och bärodling. Sluxx 
används mot sniglar i oljeväxter.

– KRAVs regler 4.9.3 Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck, se kommentar ovan.

”KRAV-bonden sprider inte 
naturfrä mmande kemiska 
 bekämpningsmedel i naturen.”

JA Se ovan –  KRAVs regler 4.9.3 Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck, se kommentar ovan.

”KRAV-märkt potatis (eller 
annan gröda) odlas utan 
 naturfrämmande kemiska 
 bekämpningsmedel.”

JA Se ovan –  KRAVs regler 4.9.3 Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett  vilseledande 
intryck, se kommentar ovan.

”KRAV-märkt potatis är fri från 
kemiska bekämpningsmedel.”

NEJ Bekämpningsmedel sprids i naturen 
till exempel med regn och vindar, i all 
mat kan det därför finnas små rester 
av dem.

Detta är ett felaktigt och därmed 
 vilse ledande påstående.

”KRAV- märkta produkter är 
giftfria.”

NEJ Bekämpningsmedel sprids i naturen 
till exempel med regn och vindar, i all 
mat kan det därför finnas små rester 
av dem, liksom av andra miljögifter 
som kadmium, men också naturliga 
gifter.

Detta är ett felaktigt och därmed 
 vilse ledande påstående

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR
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OM BEKÄMPNINGSMEDEL

”KRAV-bonden sprider inte 
gifter i naturen.”

NEJ KRAV-bonden kan sprida gifter, till 
exempel pyretriner som är utvunna ur 
en Chrysanthemumart.

Detta är ett felaktigt och därmed 
 vilse ledande påstående.

”KRAV-märkt mat är 
 obesprutad.”

NEJ Även KRAV-märkta grödor kan 
besprutas. De kan besprutas med 
biologiska medel och även med vissa 
medel som räknas som kemiska, till 
exempel svavel.

Detta är ett felaktigt och därmed 
 vilse ledande påstående.

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR
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OM DJURHÅLLNING ALLMÄNT

”Alla KRAV-märkta djur får 
vara ute.”

NEJ Vinterlamm får vara inne (men stallet 
ska ha större yta och insläpp av 
ljus och frisk luft så att stallmiljön 
blir utomhusliknande, men torr och 
vindskyddad). Även kycklingar som 
föds upp under vintern kan missa 
ute vistelsen och så också kalvar som 
slaktas unga (ovanligt).

–  KRAVs regler 5.3.4.4 Detta är ett felaktigt och därmed 
 vilse ledande påstående.

”KRAV-märkta djur får enbart 
KRAV-märkt foder.”

NEJ Observera att höns och gris får äta 
fem procent konventionellt protein-
foder av jordbruksursprung och 
dessutom får de äta tio procent 
 konventionellt foder som inte är 
av jordbruksursprung, till exempel 
fiskmjöl.

–  KRAVs regler 5.1.9.7 Detta är ett felaktigt och därmed 
 vilse ledande påstående.

”KRAV-märket innebär extra 
höga krav på djurvälfärd med 
målet att ge djuren på  gårdarna 
en så naturlig tillvaro som 
 möjligt.”

JA –  KRAVs regler 5.1.1.1 och 5.1.7.1 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR
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OM KOR OCH MJÖLK

”KRAV-märkt mjölk kommer 
från kor som får vara ute och 
beta mycket.”

JA Alla kor i Sverige ska enligt lag få 
vara ute på bete, men KRAV ställer 
krav på hur mycket av fodret som ska 
bestå av bete.

–  KRAVs regler 5.2.3 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”Kor mår bra av att beta 
 mycket.”
Exempel:
”Vår KRAV-märkta mjölk [X] 
kommer från kor som får vara 
ute och beta mycket. Det mår 
korna bra av.”  

JA –  Effect of grazing on the cow welfare of dairy herds 
evaluated by a multidimensional welfare index. E. 
Burow m.fl. Animal. 2013. 
–  Dairy cows value access to pasture as highly as fresh 
feed. Marina A. G. von Keyserlingk. Nature. Scientific 
Reports. 2017. 
– Scientific report on the effects of farming systems on 
dairy cow welfare and disease. Report of the Panel 
on Animal Health and Welfare. Annex to the EFSA 
Journal. 2009. 

Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryc

”KRAV-märkt mjölk  kommer 
från kor vars foder är 
 ekologiskt producerat.”
Exempel:
”Vår KRAV-märkta mjölk 
kommer från kor vars foder är 
ekologiskt producerat.”

JA KRAV-certifierade kor får äta 
KRAV-certifierat foder, foder från 
mark i karens samt mineralfoder.

 –  KRAVs regler avsnitt 5.1.9 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.
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OM NÖTKÖTT

”KRAV-märkt nötkött  kommer 
från djur vars foder är 
 ekologiskt producerat.”
Exempel:
”Vårt nötkött är KRAV-märkt. 
Fodret som djuren ätit är 
 ekologiskt producerat.”

JA KRAV-certifierade nötkreatur får äta 
KRAV-certifierat foder, foder från 
mark i karens samt mineralfoder.

–  KRAVs regler avsnitt 5.1.9 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”Vårt KRAV-märkta nötkött 
kommer från djur som får 
vara ute och beta mycket 
under  sommaren och som äter 
 ekologiskt foder, till stor del 
odlad på den egna gården.”

JA –  KRAVs regler avsnitt 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.5, 
och 5.1.9

Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.
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OM GRIS

”KRAV-märkt griskött  kommer 
från gårdar där grisarna får 
beta och böka i jorden på 
 sommaren.”  
Exempel:
”Vårt KRAV-märkta griskött 
kommer från gårdar där 
 grisarna får beta och böka i 
jorden på sommaren.” 

JA Observera att du inte kan skriva 
”KRAV-märkta grisar får beta och 
böka” eller att just en viss köttbit 
kommer från en gris som fått beta och 
böka. Alla KRAV-märkta grisar har 
inte betat och bökat i jorden eftersom 
uppfödningen endast tar ett halvt år 
och en del föds upp under vintern. Då 
får de vistas ute på betongunderlag 
för att inte trampa sönder marken. 
Material att böka i ska de dock alltid 
ha.

–  KRAVs regler 5.4.3 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”Grisar mår bra av att beta och 
böka.”
Exempel:
”Vårt KRAV-märkta griskött 
kommer från gårdar där 
 grisarna får beta och böka i 
jorden på sommaren. Det mår 
grisarna bra av!”

JA –  Why do pigs root and in what will they root? A 
review on the exploratory behaviour of pigs in relation 
to environmental enrichment. Merete Studnitz m.fl. 
Department of Animal Health, Welfare and Nutrition, 
Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Cen-
tre Foulum, Tjele, Denmark. Applied Animal Behaviour 
Science. 2006. 
–  Animal health and welfare in fattening pigs in 
relation to housing and husbandry. Scientific Opinion 
of the Panel on Animal Health and Welfare (Question 
No EFSA-Q-2006-029). 2007. 

Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”KRAV-märkta grisar får gå ut 
året om.”
Exempel:
”Vårt KRAV-märkta griskött 
kommer från gårdar där 
 grisarna får gå ut året om.”

JA –  KRAVs regler 5.4.3 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring.
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OM FÅR OCH LAMM

”KRAV-märkta får och lamm 
äter foder som är ekologiskt 
producerat.”
Exempel:
”Vårt KRAV-märkta lammkött 
kommer från djur som ätit 
 ekologiskt producerat foder.”

JA KRAV-certifierade får och lamm får 
äta KRAV-certifierat foder, foder från 
mark i karens samt mineralfoder.

–  KRAVs regler avsnitt 5.1.9 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring

”KRAV-märkta får är ute och 
betar mycket.”

UNDVIK OBS! Även konventionella får är ute 
och betar mycket.

–  KRAVs regler 5.3.3 Detta är ett korrekt påstående men det får 
inte användas så att det ger ett vilseledan-
de intryck. Med hänsyn till att konventio-
nella får också är ute och betar mycket kan 
det anses vara vilseledande att lyfta fram 
detta.

PÅSTÅENDEN ANVÄND ALLMÄN KOMMENTAR KÄLLA JURIDISK KOMMENTAR

– 16 –

https://regler.krav.se/
https://regler.krav.se/


OM ÄGG

”KRAV-märkta höns har till-
gång till utevistelse.”
Exempel
”Våra KRAV-märkta ägg 
 kommer från hönor som får gå 
ut.”

JA De flesta konventionella höns hålls 
inne. KRAV-märkta höns ska ha till-
gång till rastgårdar utomhus från tidig 
vår till sen höst.
Fyra sammanhängande månader 
sommartid ska de få vara ute större 
delen av dygnet, dvs mer än 12 
timmar.

– KRAVs regler 5.5.3
– Marknadsrapport ägg. Utvecklingen till och med 
2019. Jordbruksverket. 

Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”KRAV-märkta höns har stora 
ytor att röra sig på inomhus.”
Exempel
”Våra KRAV-märkta ägg 
 kommer från hönor som har 
stora ytor att röra sig på.” 

JA Högst 6 höns per kvadratmeter enligt 
KRAVs regler vilket innebär en större 
yta än i konventionell produktion som 
oftast har 9 höns per kvadratmeter. 
(7-9 höns per kvadratmeter beroende 
på inhysningssystem för frigående 
höns).

– KRAVs regler 5.5.4
– Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.; SJVFS 
2019:23

Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”KRAV-märkta höns får  
KRAV-märkt foder.”

JA Observera att de kan få 5 procent 
konventionellt proteinfoder av 
jordbruksursprung, så man kan inte 
skriva att de enbart får foder som 
odlats utan naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel. All soja är dock 
ekologisk. Andra proteinfoder av icke 
jordbruksursprung får också tillsättas, 
till exempel musselmjöl och fiskmjöl.

– KRAVs regler 5.1.9.7 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”KRAV-bonden använder en-
bart förnybar el.”

JA – KRAVs regler 3.7.3 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.
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OM KYCKLING

”KRAV-märkta kycklingar har 
extra stort utrymme.”
Exempel
”Vår KRAV-märkta kyckling har 
haft extra stort utrymme.”

JA För KRAV-certifierad produktion 
 gäller att i fasta byggnader får det 
vara högst 10 kycklingar per kvadrat-
meter och i mobila byggnader max 
16. De får heller inte vara fler än att 
deras sammanlagda vikt blir högst 20 
kg per kvadratmeter. 
I o-ekologisk kycklinguppfödning får 
det vara upp till 25 djur per kvadrat-
meter och vanligtvis är maxgränsen 
36 kilo per kvadratmeter, förutsatt 
att anläggning-en är ansluten till ett 
kontrollprogram.

– KRAVs regler 5.5.4
– Svensk Fågel 

Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”KRAV-märkta kycklingar har 
tillgång till utevistelse.”
Exempel
”Vår kyckling kommer från 
uppfödning där kycklingarna 
har tillgång till utevistelse från 
vår till höst.”

JA KRAV-märkta kycklingar ska ha 
tillgång till rastgårdar utomhus från 
tidig vår till sen höst. Fyra samman-
hängande månader sommartid ska de 
få vara ute större delen av dygnet dvs 
mer än 12 timmar.

– KRAVs regler 5.5.3 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”Den här kycklingen har fått 
vara ute.”

NEJ Observera att en ekologisk kyckling 
bara blir cirka 60 till 65 dagar. Är 
den född i december har den inte fått 
vara ute i rastgård.

Detta är ett påstående som skulle behöva 
styrkas per individuell kyckling.

”Inomhus ska den KRAV- 
märkta kycklingen kunna 
hoppa upp på upphöjda 
 sittplatser.”

JA Svensk lagstiftning och EU-förordning-
en för ekologisk produktion har inga 
sådana krav.

– KRAVs regler 5.5.4.7 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.
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OM FISK

”KRAV-märkt lax har extra stort 
utrymme i kassarna.”
Exempel
”Vår KRAV-märkta lax har 
odlats i kassar med extra stort 
utrymme.”

JA –  Max 10 kg lax/m3 vatten mot 25 kg/m3.  
Källor:
–  EG-förordning 889/2008, bilaga XIIIa. 
–  Fakta om laxodling Seafood from Norway. 

Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.

”KRAV-märkt fisk och  skaldjur 
fiskas med redskap som 
 begränsar bifångster av fåglar 
och däggdjur.”

JA – KRAVs regler 17.4 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring. Påståendet bör dock inte omformu-
leras eller sättas i ett sammanhang som 
riskerar att ge ett vilseledande intryck.
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OM SOCIALT ANSVAR

”KRAV har regler för  socialt 
 ansvar som innebär att 
arbetsvillkor och mänskliga 
 rättigheter kontrolleras.”
Exempel:
”Arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter är kontrollerade där 
våra KRAV-märkta bananer/
ananas/[X] produceras.” 

JA med  
förbehåll 

enligt 
 kommentar

Detta kan du säga för produkter från 
Sverige och tredje land.
Säg det inte för produkter från EU, 
EES, Schweiz, USA, Australien, Nya 
Zeeland och Japan. 

–  KRAVs regler 3.1 samt 16.4 Detta är ett korrekt påstående vilket inne-
bär att du kan använda det i din marknads-
föring.

”KRAV har regler för socialt 
ansvar, oavsett var i världen 
produkten kommer ifrån.”

JA Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck.
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OM TILLSATSER I MAT

”KRAV tillåter inte tillsatsen 
nitrit.”
Exempel
”Vår KRAV-märkta korv/
skinka/chark innehåller inte 
tillsatsen nitrit.” 

JA –  Bilaga 2 till KRAVs regler Detta är ett korrekt påstående.

”KRAV-märkt chark är nitritfri.” NEJ Fritt från nitrit kan vi inte lova efter-
som nitrit är ett ämne som kan bildas 
naturligt.

Detta är ett felaktigt och därmed 
 vilse ledande påstående.

”KRAV tillåter bara en  mindre 
del av de tillsatser som får 
användas i icke-ekologiska 
 livsmedel.”

UNDVIK EU har godkänt cirka 300 tillsatser 
med E-nummer.

– Bilaga 2 till KRAVs regler
– E-nummerlistan 

Detta påstående bör inte användas 
 generellt utan förklaras i det enskilda 
fallet. Kontrollera om det verkligen är 
vanligt att fler tillsatser brukar användas i 
o-ekologiska varianter av just den typ av 
produkt som du talar om.

”KRAV tillåter bara naturliga 
aromer.”
Exempel:
”Vår KRAV-märkta produkt 
[X] innehåller bara naturliga 
aromer.”

JA Detta är ett korrekt påstående som därmed 
kan användas. Påståendet bör dock inte 
omformuleras eller sättas i ett samman-
hang som riskerar att ge ett vilseledande 
intryck.
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All produktion av livsmedel 
är  ekonomiskt, ekologiskt 

och  socialt  hållbar och 
tillgodoser dagens  behov utan att 

äventyra  kommande  generationers 
möjligheter att  tillgodose 

sina behov.

VISION STRATEGI
KRAV driver utvecklingen 

av  ekolo giska och 
hållbara  livsmedel samt 
underlättar för aktörer 
i livsmedelskedjan och 
konsumenter att agera 

ansvarsfullt.
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