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Bakgrund

Att ta fram visionära målbilder är ett sätt för KRAV 
att visualisera hur livsmedelsproduktionen bör 
utvecklas för att bli mer hållbar. Detta arbete sker 

utifrån KRAVs vision och strategi (se nedan). 
KRAVs regler baseras på ekologiska principer, med 

särskilt höga krav på djuromsorg, klimat och bättre 
arbetsvillkor – områden där KRAV går längre än EU:s 
regler för ekologisk produktion. Utöver dessa områden 
har KRAVs styrelse beslutat att biologisk mångfald ska 
vara ett område med högre ambitioner än EU:s regler 
för ekologisk produktion. 

Mot denna bakgrund har styrelsen har identifierat 
fyra områden för arbetet med visionära målbilder: 

Klimat
Djurvälfärd
Biologisk mångfald 
Bättre arbetsvillkor 

EFTERSOM EKOLOGISKT 
 JORDBRUK bygger på en rad insat
ser som sammantaget är positiva 
för en hållbar matproduktion, anser 
KRAV att det är angeläget att öka 
andelarna av ekologisk konsumtion 
och produktion i Sverige. Det skulle 
bidra till mindre klimatpåverkan, ökad 
djurvälfärd och biologisk mångfald, bättre 
arbetsvillkor samt andra positiva effekter som exem
pelvis minskad spridning av naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel i naturen. Vi vill också understry
ka vikten av djurhållning för en hållbar jordbruks
produktion, samtidigt som KRAV anser att västvärldens 
befolkning av både hälsomässiga och klimatmässiga skäl 

behöver öka andelen vegetariskt i kosten. De kött och 
mejeriprodukter som produceras bör företrädesvis vara 
ekologiska och/eller naturbetes baserade. 

Syftet med att ta fram de visionära målbilderna är: 

Att tydligt kunna opinionsbilda om KRAVs ställnings
taganden på områden som är viktiga för en mer 
hållbar planet och för de svenska konsumenterna

Att målbilderna kan utgöra verktyg för successiv  
regelutveckling 

Att utgöra grund för samverkan med andra organi
sationer, inspel till forskning samt påverkansarbete 
särskilt när det gäller EUförordningen.

I UNDERLAGET FÖR varje område finns det 
en visionär målbild, en fördjupning, en 

omvärldsanalys och mål för respektive 
område. De visionära målbilderna är 
generella medan målen är satta för 
KRAVcertifierade verksamheter. 
Underlagen är kortfattade och där
med inte heltäckande för respektive 
område. Vi har belyst det vi uppfattar 

som centrala delar i såväl fördjup
nings som omvärldsdel för att ge olika 

perspektiv på de visionära målbilderna 
och målen. Målen har olika tidsramar. De 

ska återspegla den tid som behövs för att ha ett 
bra fokus och en positiv utveckling men också tid för att 
forskning och investeringar ska kunna komma på plats 
för att nå mål och den visionära målbilden. 

Målen inom respektive områden ställs i relation till 
basåret 2020. Uppföljning av målen kommer årligen göras 
av KRAVs styrelse med utgångspunkt från läget år 2020.

VISION

All produktion av livsmedel  
är  ekonomiskt, ekologiskt  
och socialt hållbar och till    - 
go doser dagens  behov utan 
att  äventyra  kommande 
 generationers  möjligheter 
att  tillgodose sina behov.

KRAV driver  utvecklingen 
av ekologiska och håll-
bara livsmedel samt 
 underlättar för aktörer 
i livsmedelskedjan och 
konsumenter att agera 
ansvarsfullt.

STRATEGI
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Fördjupning 
Livsmedelsproduktionen orsakar idag upp till 30 
procent av de globala växthusgasutsläppen. För att 
säkerhetsställa en mer hållbar livsmedelsproduktion som 
räcker till en växande befolkning, behöver livsmedels
produktionens klimatpåverkan minska. Det omfattar 
hela livsmedelskedjan, såväl lantbrukets produktion som 
förädling och transport av livsmedel.

De största källorna till växthusgaser inom livsmedels
produktionen i ett livscykelperspektiv är koldioxid, lust
gas och metan. Koldioxid är den gas som bidragit mest 
till den uppvärmning vi ser idag. Den frigörs framför 
allt vid användning av fossila bränslen. Lustgas uppstår 
bland annat när kväve från gödsel och växt rester mine
raliseras i åkermark. Läckage av metan sker dels som 
fossila utsläpp vid utvinning av fossila bränslen dels som 
biogena utsläpp genom idisslarnas matsmältning och vid 
hantering av stallgödsel. 

FÖR ATT FÖRHINDRA att jordens medeltemperatur 
stiger mer än två grader över förindustriell nivå (ca 
18501900), har FN:s klimatpanel IPCC slagit fast att 
nettoutsläppen av koldioxid måste minska till nära noll, 
medan utsläppen av lustgas och metan behöver reduce
ras. Forskning vid Oxford University har slagit fast att 
metanutsläpp från idisslande djur måste minska succes

sivt med tio procent över de kommande 30 åren för att 
inte ytterligare bidra till en ökande växthuseffekt.

I omställningen till mer hållbar livsmedelsproduktion 
med minskad klimatpåverkan krävs stora insatser. I 
Sverige spelar det KRAVcertifierade lantbruket en viktig 
roll. Med ett integrerat produktionssystem där växt
odling och djurhållning hänger samman i ett kretslopp, 
skapas viktiga ekosystemtjänster och klimatnyttor 
som bland annat främjar kolinlagring från atmosfären. 
 Genom en ökad produktion av förnybar energi, exem
pelvis biomassa, har lantbruket potential att leverera 
hållbara alternativ till fossila energikällor. 

Omvärldskontext 
Omställningen för att minska den globala uppvärmningen 
engagerar organisationer och företag över hela världen. 
FN:s globala mål anger att vi ska säkra hållbara livsmedels
system och implementera motståndskraftiga lantbruks
system till 2030. EU:s mål är att vara klimatneutralt 2050 
och Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska vara 
klimatneutralt år 2045. Det finns en färdplan för ett fossil
fritt jordbruk framtagen av Fossilfritt Sverige som anger 
att drivmedel, torkning och värme ska vara fossilfritt 2030. 
KRAV har redan idag regler för att minska klimatpåverkan 
från livsmedelsproduktionen, men det behövs ytterligare 
steg för att ställa om till mer hållbara produktionsmetoder.

Mål 
År 2030 använder svenska KRAVcertifierade verksamheter förnybara drivmedel, och även 
 uppvärmning, torkning och industriella processer görs med förnybara energikällor.
År 2040 använder alla KRAVcertifierade verksamheter utanför Sverige förnybara drivmedel, 
och även uppvärmning, torkning och industriella processer görs med förnybara energikällor.
År 2045 har det svenska KRAVcertifierade lantbrukets utsläpp av koldioxid och lustgas minskat 
så långt det är möjligt, och utsläpp som uppstår kompenseras genom kolinlagring.
År 2045 har det svenska KRAVcertifierade lantbruket minskat utsläppen av metan från  idisslande 
djur och hantering av stallgödsel med minst tio procent, så att det inte leder till  ytterligare global 
 uppvärmning. 

Visionär målbild 
Livsmedelsproduktionen ger hållbart producerade livsmedel utan att bidra till 
den globala uppvärmningen. 

KLIMAT
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Fördjupning 
Djurs naturliga beteenden och behov är svåra att till
godose i system som begränsar deras rörelsefrihet, eller 
i system som berövar dem en naturlig miljö. Djur har 
många behov som de behöver få utlopp för, till exempel 
sociala behov och behov som rör intag av föda. Därför 
är exempelvis utevistelse och bete för samtliga djurslag 
en central regel vid KRAVcertifierad djurhållning.

Raser som i dag används för mjölk, kött och ägg
produktion är avlade för hög avkastning. De har därför 
mycket högt näringsbehov, och behöver proteinfoder 
som i dag inte endast kan produceras i Sverige. Mer 
sunda och robusta raser eller inkorsningar behövs för en 
förbättrad djurvälfärd.

Nya och mindre stressande bedövningsmetoder vid 
slakt är under utveckling, och KRAV vill verka för att de 
utvärderas och om möjligt börjar användas i praktiken. 
Transporter kan innebära stress för djur, och ibland kan 
det vara långt till slakteriet. Därför vill KRAV också att 
transporter till slakt blir kortare och se utökade möjlig
heter för och utveckling av gårdsslakt, eller att djuren 
avlivas på gården före transport till slakteri. 

Omvärldskontext 
Att maten är producerad på ett sätt som är bra för 
djuren, är bland det viktigaste för Sveriges konsumenter, 
och intresset för småskaligt och lokalt producerat kött 
ökar. Den svenska ekobranschen får många frågor om 
var det finns mjölkproduktion där ko och kalv hålls 
tillsammans, och det pågår en stor studie om detta vid 
SLU. I Danmark ökar försäljningen av mjölk från system 
där ko och kalv går tillsammans. 

Utvecklingen inom avelsarbetet pågår för mer sunda 
och robusta raser. Sedan 2010talet har nya raser börjat 
användas i ekologisk slaktkycklingproduktion inom EU, 
och inom mjölkproduktionen finns många exempel på 
god lönsamhet som har uppnåtts genom att korsa raser. 
Arbetet behöver gå vidare och omfatta fler djur för en 
ökad djurvälfärd.

Att inför slakt bedöva större djur som grisar med 
koldioxid, är förknippat med stor stress. Ett alternativ till 
detta är att använda kvävgasskum. Metoden är godkänd 
i ett flertal länder för användning på enskilda sjuka djur 
på gårdsnivå. I Sverige har forskningsinstitutet RISE och 
SLU genomfört en studie om detta.  

Mål 
År 2025 är det möjligt att KRAVcertifiera slakt på jordbruksanläggningar.
År 2030 har tillgängligheten av slaktanläggningar ökat och djurtransporterna minskat. 
År 2030 finns bedövningsmetoder som innebär minimal stress vid slakt.
År 2035 använder KRAVcertifierade lantbruk raser väl anpassade för ekologisk produktion.
År 2035 finns goda förutsättningar och system för mer omfattande samvaro mellan ko och kalv 
på KRAVcertifierade lantbruk.

Visionär målbild 
Samtliga djurslag får utlopp för sina naturliga beteenden och behov genom hela 
livet, och lantbrukets raser är sunda och robusta. 

DJURVÄLFÄRD
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Fördjupning 
Gränsen har redan överskridits för hur mycket den 
biologiska mångfalden kan minska utan att planetens 
stabilitet rubbas. Livsmedelsproduktionen bidrar till 
en stor del av mångfaldsförlusten, samtidigt som den 
är beroende av ekosystemtjänster som den biologiska 
mångfalden bidrar med. Det gäller exempelvis polli
nering, rent vatten, kolinlagring, biologisk kontroll av 
skadegörare, kretslopp av näringsämnen och markstruk
tur. Den biologiska mångfalden fyller också en viktig 
funktion för stabiliteten i olika ekosystem, både i mark  
och vatten, och är därför viktig för att hantera effekterna 
av klimatförändringarna. Jordbruksproduktion kan också 
gynna den biologiska mångfalden. Till exempel är Sveri
ges traditionella jordbrukslandskap med betande djur på 
naturbetesmark bland de artrikaste miljöerna i världen. 
En ökad odling av proteingrödor i Sverige  skulle ha 

positiv inverkan på den biologiska mångfalden och 
bidra till minskat näringsläckage samt minska beroendet 
på import av proteinfoder till djur i KRAVcertifierad 
produktion.

Omvärldskontext 
Inom FN förhandlas om ett nytt ramverk för biologisk 
mångfald. EU har som mål att Europas biologiska 
mångfald senast 2030 ska vara på väg att återhämta 
sig, och att 25 procent av jordbruksmarken då ska vara 
 ekologisk. Sverige har miljömål för att bland annat 
 s tärka biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Forskning visar att antalet arter av växter och polline
rare är 50 procent fler på ekologiska gårdar jämfört med 
de som inte bedriver ekologisk produktion. Genom att 
öka den KRAVcertifierade arealen bidrar KRAV till att 
ytterligare främja den biologiska mångfalden.

Mål 
År 2030 har den KRAVcertifierade arealen av naturbetesmark ökat jämfört med 2020.
År 2030 har alla KRAVcertifierade lantbrukare utifrån förutsättningarna på sin gård utvecklat 
sätt att ytterligare främja den biologiska mångfalden. 
År 2030 odlas en större mångfald och volym av KRAVcertifierade proteingrödor i Sverige.
År 2030 består de KRAVcertifierade idisslarnas foder av högre andel grovfoder och protein
fodret är odlat i Sverige. 
År 2035 är försörjningen av växtnäring kretsloppsanpassad i det KRAVcertifierade lantbruket, 
behovet av konventionell stallgödsel har minskat och växtnäringsläckaget är minimalt.
År 2040 får enkelmagade djur såsom grisar och höns i KRAVcertifierad produktion sitt proteinfo
der från Sverige.

Visionär målbild 
Den biologiska mångfalden i lantbruket ökar. Den gynnas på gården såväl som i 
den omgivande miljön, både ovan och i jorden.

BIOLOGISK MÅNGFALD
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Fördjupning 
Alla människor är lika mycket värda och har därför 
samma rätt till bra arbetsvillkor, oavsett var de arbetar. 
För KRAV innebär bra arbetsvillkor att verksamheter 
som producerar och förädlar KRAVcertifierade pro
dukter ska följa Internationella arbetsorganisationen 
ILO:s kärnkonventioner, FN:s konvention om barns 
rättig heter och FN:s allmänna förklaring om mänskliga 
rättigheter, vilket innebär att: 

arbetslagstiftningen i landet efterlevs
det inte förekommer brott mot mänskliga rättigheter
ingen diskrimineras
det inte förekommer någon form av tvångsarbete, 
slavarbete eller ofrivilligt arbete
det inte förekommer barnarbete enligt ILOs konvention 
138
alla har rätt till fackföreningsfrihet och att förhandla 
kollektivt om arbetsvillkor
det finns reglerad arbetstid
lönens storlek antingen är lagstadgad minimilön i 
respektive land eller branschstandard tillämpad genom 
kollektivavtal
arbetsmiljön är säker
alla har bindande anställningsavtal

Omvärldskontext 
Sociala certifieringar, där arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter kontrolleras i primärproduktion och föräd
ling, är vanligt förekommande i vissa delar av världen, 
till exempel Sydamerika och Afrika. Exempel på sociala 

certifieringar är FairTSA, Rainforest Alliance och 
 Fairtrade. 

I Europa är sociala certifieringar – av primärproduk
tion och förädling – inte lika vanliga. Detta innebär att 
det blir svårare att verifiera mänskliga rättigheter och 
bra arbetsvillkor i primärproduktion och förädling i 
dessa regioner och länder.

Därför är KRAVs regler olika beroende på produk
tens ursprungsland. I länder där sociala certifieringar 
är  vanliga, krävs enligt KRAVs regler kontroll av en 
 oberoende part (social certifiering). Däremot när primär
produktion sker i exempelvis Europa, ska (från januari 
2022) det KRAVcertifierade företaget arbeta systematiskt 
för att identifiera och minimera risker avseende arbets
villkor och mänskliga rättigheter i leverantörsled.  

KRAV verkar för bättre arbetsvillkor för dem som 
arbetar i primärproduktionen och förädlingen av livs
medel – det är en viktig del i KRAVs regelverk. Som en 
grund för regelutveckling antog KRAV år 2011 FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättig
heter. Principerna beskriver bland annat företags ansvar 
att respektera mänskliga rättigheter.  

Flera länder i Europa har lagstiftat om human rights 
due dilligence (HRDD), vilket innebär att företag tar 
ansvar för och arbetar systematiskt med att  identifiera, 
minska och förebygga risker och negativ påverkan 
kopplat till mänskliga rättigheter. Arbetsvillkor finns 
även på den globala agendan, särskilt i FN:s globala mål 
nummer 8 som handlar om anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt. Det finns också branschinitiativ, 
 enskilda företag och ideella organisationer, som precis 
som KRAV arbetar för bättre arbetsvillkor i livsmedels
kedjan.

Mål 
År 2030 kontrolleras arbetsvillkor och mänskliga rättigheter av en oberoende part i alla led i 
 kedjan för KRAVcertifierade produkter, där produkten odlas och förädlas. Kontrollen ska ut
föras av en oberoende part, exempelvis en revisor med rätt kompetens kring arbetsvillkor och 
 mänskliga  rättigheter. Målet är således att verifieringen, oavsett ursprungsland, ska ske av en 
oberoende part. Genom att samverka med andra aktörer vill KRAV skapa förutsättningar för 
detta.

Visionär målbild 
Mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor gäller för alla som arbetar i hela 
livsmedelskedjan.

BÄTTRE ARBETSVILLKOR


