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KRAV ÄR MER HÅLLBART
När vi säger Ät Bättre! vill vi uppmuntra dig att göra ett val som är 
hållbart inför framtiden. Om du väljer KRAV-märkt mat bidrar du till 
biologisk mångfald, god djurvälfärd, minskad klimatpåverkan, skydd 
för miljö och hälsa, och till bättre arbetsvillkor för anställda. Du får då 
mat som är producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpnings-
medel och som är odlad utan konstgödsel. Den är  dessutom extra 
mycket kontrollerad.

Att producera KRAV-märkt mat kräver bland annat större stallytor 
till djuren och arbetskrävande mekaniska metoder för att rensa bort 
ogräs. Det gör att KRAV-märkt mat kostar lite mer, men det är en 
kostnad som ger mer hållbarhet. 

KRAVs 
regler 
är fler 

och tuffare än 
EU:s regler 
för  ekologisk 
 produktion. 
Ännu större är 
 skillnaden mellan 
KRAV-märkt och 
konventionell 
produktion. 

DJUROMSORG Djuren ska ges möjlighet att leva så naturligt som möjligt. De 
ska få vara ute och beta mycket. Det KRAV-märkta fodret ska till stor del odlas på 
gården. Mediciner får inte ges förebyggande – djuren ska i stället behandlas så 
att de håller sig friska. 

HÄLSA Endast cirka 50 tillsatser är godkända att användas i KRAV-märkt 
 färdigmat – inga naturfrämmande. Svensk lag godkänner cirka 300 tillsatser. 

MILJÖ KRAV-märkt mat ska produceras utan naturfrämmande kemiska 
 bekämpningsmedel och konstgödsel. 

KLIMAT Alla KRAV-certifierade företag ska minimera sin klimatpåverkan, exempelvis 
 genom att  effektivisera sin energianvändning och använda 100 procent förnybar el.

BÄTTRE ARBETSVILLKOR Barnarbete är förbjudet och anställda ska ha rätt att 
organisera sig. Det är exempel på regler som särskilt behövs i producentländer 
med svag  lagstiftning kring arbetsvillkor, eller där lagarna efterlevs dåligt. 

BIOLOGISK MÅNGFALD Det är förbjudet att använda  naturfrämmande 
 kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och förbjudet att använda 
 gen manipulerade organismer (GMO). Även regler för varierad växtföljd i 
 odlingar och för att djuren ska beta mycket, bidrar till ökad biologisk mångfald.

All ekologisk livsmedelsproduktion i Europa måste rätta sig efter EU:s 
regler för ekologisk produktion. Företag som uppfyller EU:s eko-regler 
får märka sina produkter med EU-lövet.  

På följande sidor kan du se exempel på vad som 
gäller för KRAV-märkt mat producerad i Sverige, 
jämfört med EU-ekologisk och konventionell mat. 

FÖR KRAV- MÄRKT GÄLLER ALLA EU:s REGLER FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 
     FLER OCH TUFFARE REGLER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN:

i



KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid modi cupture 
iusapis magnatem.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid modi cupture iusapis

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid modi cupture 
iusapis magnatem.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid modi cupture iusapis

MJÖLKPRODUKTION

ÄGGPRODUKTION

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid. 

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid. 

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid. 

KONVENTIONELLT

KONVENTIONELLT

FÖR KRAV GÄLLER EU:s REGLER PLUS TUFFARE REGLER INOM FLERA OMRÅDEN

FÖR KRAV GÄLLER EU:s REGLER PLUS TUFFARE REGLER INOM FLERA OMRÅDEN

KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

Kor får vara utomhus minst 12 timmar per dag under betessäsongen. 
Fodret ska vara KRAV-märkt och en stor andel av fodret ska komma från bete.
De får kalva avskilt från andra djur.
Kalvar får dia eller dricka komjölk genom en  sugspene så att deras sugbehov 
tillfredsställs. 
Kornas hälsa ska systematiskt kontrolleras och följas upp. 
Särskilda regler finns för hur korna ska hanteras vid slakt, för mindre stress och 
bättre djurvälfärd.
De ska få bedövning och smärtlindring vid avhorning. Värphöns får vara utomhus större delen av dygnet under minst fyra 

sammanhängande månader mellan maj och september. Stallet ska vara öppet mer 
än 12 timmar varje dag. 
Deras rastgård ska vara beväxt med träd och buskar eller liknande där de kan 
söka skydd, så att de lockas att vara utomhus så mycket som möjligt.
De får KRAV-märkt foder, varav minst 50 procent ska odlas på gården.
De får rotfrukter eller hö att picka i som tidsfördriv.
De får bada sandbad med riktig sand för att hålla fjäderdräkten ren.
Det ska göras en plan för hönsen med fokus på förebyggande djurhälsoarbete och 
smittskydd.

Kor som producerar mjölk ska vara ute minst sex timmar i sträck per dygn under 
betessäsongen. Övriga kor ska då vara ute hela dygnet. 
Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är tillåtet vid odling 
av foder, och vid odling av gräs och klöver på vallar där korna betar.
Kalvar får dricka pulvermjölk ur napp eller hink.  

Värphöns får hållas inomhus året om.
Man får ha 7-9 höns per kvadratmeter.
Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är tillåtet vid odling 
av foder.

Kor ska ha fri tillgång till bete eller grovfoder (exempelvis hö eller 
ensilage).
De får ekologiskt foder producerat utan naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel, varav 60 procent ska odlas på gården. 
Kalvar får komjölk under sina första tre månader.

Värphöns får vara utomhus och sprätta och picka. 
Man får ha högst 6 hönor per kvadratmeter inomhus, och det ska vara 
minst 4 kvadratmeter per höna utomhus.
De får ekologiskt foder producerat utan naturfrämmande kemiska 
bekämpnings medel och konstgödsel varav minst 20 procent ska odlas på gården.
De får hö att picka i som tidsfördriv.
De får inte ges förebyggande behandling med mediciner.
De ska ha minst åtta timmars nattvila i stallet, utan elektriskt ljus.

KONVENTIONELLT

KONVENTIONELLT

91 
procent 
av alla 

KRAV- certifierade 
gårdar med 
kor och får har 
natur betesmarker, 
 artrika marker 
som är  mycket 
viktiga för den 
biologiska 
 mångfalden.
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FÖR KRAV- MÄRKT GÄLLER ALLA EU:s EKO-REGLER      FLER OCH TUFFARE REGLER

FÖR KRAV- MÄRKT GÄLLER ALLA EU:s EKO-REGLER      FLER OCH TUFFARE REGLER



Nötkreatur i KRAV-certifierad produktion  
får vara ute och beta mycket under en 
stor del av  sommarhalvåret. Det finns 

även krav på att ung tjurar ska gå på bete.

i

KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

NÖTKÖTTSPRODUKTION

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid. 

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid. 

KONVENTIONELLT

FÖR KRAV GÄLLER EU:s REGLER PLUS TUFFARE REGLER INOM FLERA OMRÅDEN

KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

Djuren får vara ute och beta under en stor del av sommarhalvåret. 
Regler finns om hur stor mängd gräs och örter de ska beta.
Även ungtjurar ska gå på bete.
Djuren får KRAV-märkt foder, varav minst 75 procent ska odlas på gården. 
De får ges maximalt 30 procent kraftfoder per dag.
De ska få bedövning och smärtlindring vid avhorning.
Särskilda regler finns för hur djuren ska hanteras vid slakt, för mindre stress och 
bättre djurvälfärd.

De får vara ute och beta. 
De får ekologiskt foder producerat utan naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel, varav minst 60 procent ska odlas 
på gården. 
De ska ha fri tillgång till grovfoder (exempelvis hö eller ensilage).
De får ges maximalt 40 procent kraftfoder per dag.
De får inte ges förebyggande behandling med mediciner.

KONVENTIONELLT

Får ska ha tillgång till en rastgård utomhus även vintertid, utom ifall 
stallet är större och släpper in mer ljus och luft än minimikraven anger. 
De får KRAV-märkt foder, varav minst 75 procent ska odlas på gården.
Slaktdjur och ungdjur får ges maximalt 30 procent kraftfoder per dag (exempelvis 
spannmål, soja, melass). 
Fåren ska få lamma avskilt från andra djur.
Det ska göras en plan för djuren med fokus på förebyggande djurhälsoarbete och 
smittskydd.
Särskilda regler finns för hur djuren ska hanteras vid slakt, för mindre stress och 
bättre djurvälfärd.

LAMMKÖTTSPRODUKTION

Fåren får vara ute och de ska ha fri tillgång till bete eller grovfoder 
(exempelvis hö eller ensilage). 
De får ekologiskt foder producerat utan natur främmande kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel, varav 60 procent ska odlas på gården. 
Slaktdjur och ungdjur får ges maximalt 40 procent kraftfoder (exempelvis 
 spannmål, soja, melass) per dag. 
De får inte ges förebyggande behandling med mediciner, eller avmaskas rutin mässigt.

KONVENTIONELLT

Det finns regler för att nötkreatur ska gå på bete, med undantag för tjurar. 
 Ungtjurar som föds upp till slakt har ofta varit inomhus större delen av sina liv. 
Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är tillåtet vid odling 
av foder, och vid odling av gräs och klöver på vallar där djuren betar.

Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är tillåtet vid odling 
av foder. 
Rutinmässig avmaskning är tillåten.

FÖR KRAV- MÄRKT GÄLLER ALLA EU:s EKO-REGLER      FLER OCH TUFFARE REGLER

FÖR KRAV- MÄRKT GÄLLER ALLA EU:s EKO-REGLER      FLER OCH TUFFARE REGLER



De flesta  grisar 
i Sverige får 
aldrig vara 

utomhus. Enligt EU:s 
regler räcker det att 
grisarna får gå ut på 
en betongplatta. På 
en KRAV-certifierad 
gård får alla grisar 
gå ut året om och på 
sommaren får de beta 
och böka i riktig jord.

i

KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid modi cupture 
iusapis magnatem.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid modi cupture iusapis

Gödslingen ska anpassas efter grödans behov för att minska risken för 
växtnäringsförluster, och en gödslingsplan ska göras.
KRAV har fler regler för att bevara jordens bördighet genom varierad växtföljd.
Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel som innehåller vissa kopparföreningar.
Regler finns för att begränsa växtnäringsläckage från odlingen, bland annat måste 
det mot vattendrag finnas en minst tre meter bred permanent bevuxen zon som inte 
får gödslas.

ODLING AV POTATIS

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid. 

Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel får användas. Över 70 kemikalier 
är godkända för användning i potatisodlingar mot ogräs, insekter, svampangrepp 
och för att döda blasten före skörd.
Konstgödsel får användas.
Det finns inga krav på att variera växtföljden på åkrarna. 

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid.

Udi omnit magnis serore nonseque nulles sunte volescid. 

Sättpotatisen ska vara ekologisk. 
Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel får inte användas. 
Gödselmedlen ska huvudsakligen vara av organiskt ursprung, 
 exempelvis djurgödsel och rester från livsmedelsförädling.
Konstgödsel med kväve, fosfor och kalium får inte användas.
För att behålla jordens bördighet och förhindra tillväxt av ogräs, måste man ibland 
byta grödor på åkern – det som kallas varierad växtföljd. Sedan man har odlat 
potatis, kan man ett annat år odla exempelvis vall (gräs och klöver) eller baljväxter 
(bönor eller ärter). 
Bekämpning av ogräs och skadegörare ska i första hand göras med förebyggande 
metoder, exempelvis genom en bra växtföljd.
Bekämpning av insekter och behandling av växtsjukdomar får ske endast med 
medel tillåtna enligt EU-förordningen för ekologisk produktion.

KONVENTIONELLT

KONVENTIONELLT

FÖR KRAV GÄLLER EU:s REGLER PLUS TUFFARE REGLER INOM FLERA OMRÅDEN

KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

Grisar får utöver EU:s regler gå ut och känna riktig mark under 
 klövarna året om. På sommaren får de beta och böka i jorden.
De ska ha möjlighet att bada gyttjebad eller få annan typ av vattensvalka under 
sommaren.
De får KRAV-märkt foder, varav minst 50 procent ska odlas på gården. 
De ska få grisa avskilt från andra djur, och få material att bygga bo av.
Smågrisar får avvänjas när de är 40-49 dagar gamla.
Det ska göras en plan för grisarna med fokus på förebyggande djurhälso arbete 
och smittskydd.
Särskilda regler finns för hur djuren ska hanteras vid slakt, för mindre stress och 
bättre djurvälfärd.

GRISKÖTTSPRODUKTION

Grisar får hållas inomhus året om.
Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är tillåtet vid odling 
av foder.
Smågrisar får avvänjas när de är cirka 26 dagar gamla.

Grisar ska ha möjlighet att vistas utomhus året om. 
De får ekologiskt foder producerat utan naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel, varav 20 procent ska odlas på 
gården. De ska ha fri tillgång till grovfoder (exempelvis hö eller ensilage).
De får inte ges förebyggande behandling med mediciner.
Smågrisar får avvänjas när de är 40 dagar gamla.

KONVENTIONELLT

FÖR KRAV- MÄRKT GÄLLER ALLA EU:s EKO-REGLER      FLER OCH TUFFARE REGLER

FÖR KRAV- MÄRKT GÄLLER ALLA EU:s EKO-REGLER      FLER OCH TUFFARE REGLER



Odling av KRAV-märkta 
grönsaker ger  renare 
vatten och odlingsjord.

Vid  
ekologiska 
odlingar 

finns i genomsnitt 
50 procent fler 
arter av växter, 
bin och andra 
 pollinerare –  alltså 
mer  biologisk 
 mångfald.

i
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KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

Gödslingen ska anpassas efter grödans behov för att minska risken för 
 växtnäringsförluster, och en gödslingsplan ska göras.
Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel som innehåller vissa kopparföreningar.
Regler finns för att begränsa växtnäringsläckage från odlingen, bland annat måste 
det mot vattendrag finnas en minst tre meter bred permanent bevuxen zon som inte 
får gödslas.
I energikrävande växthus ska 80 procent av energin komma från förnybar energi 
eller spillvärme.

Gödslingen ska anpassas efter grödans behov för att minska risken för 
växtnäringsförluster, och en gödslingsplan ska göras.
KRAV har fler regler för att bevara jordens bördighet genom varierad växtföljd.
Regler finns för att begränsa växtnäringsläckage från odlingen, bland annat 
måste det mot vattendrag finnas en minst tre meter bred permanent bevuxen zon 
som inte får gödslas.

ODLING AV GRÖNSAKER

ODLING AV SPANNMÅL

Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel får användas. Cirka 90 kemikalier är 
godkända för användning i grönsaksodlingar mot ogräs, insekter och svamp angrepp.
Konstgödsel får användas.
Odling får ske utan jord. 

Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel får användas. Över 140 kemikalier är 
godkända för användning i spannmålsodlingar mot ogräs, insekter och svamp angrepp.
Konstgödsel får användas.

Frön eller plantor ska vara ekologiska. De får inte behandlas kemiskt.

Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel får inte användas.

Konstgödsel med kväve, fosfor och kalium får inte användas.
Gödselmedlen ska huvudsakligen vara av organiskt ursprung, exempelvis 
 djurgödsel eller rester från livsmedelsförädling.
All odling ska ske i jord. 
För att behålla jordens bördighet och förhindra tillväxt av ogräs, måste man 
ibland byta grödor på åkern – det som kallas varierad växtföljd.  
Bekämpning av ogräs och skadegörare ska i första hand göras med förebyggande 
metoder. I växthus används exempelvis insekter eller spindeldjur.
Bekämpning av ogräs får göras med värme eller elektricitet, men man får inte 
sterilisera jorden med värme.

Utsädet ska vara ekologiskt. Det får inte behandlas kemiskt.
Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
Gödselmedlen ska huvudsakligen vara av organiskt ursprung, 
 exempelvis djurgödsel eller rester från livsmedelsförädling.
Konstgödsel med kväve, fosfor och kalium får inte användas.
För att behålla jordens bördighet och förhindra tillväxt av ogräs, måste man ibland 
byta grödor på åkern – det som kallas varierad växtföljd. 
Bekämpning av ogräs och skadegörare ska i första hand göras med förebyggande 
metoder, exempelvis genom en bra växtföljd.

KONVENTIONELLT

KONVENTIONELLT
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KRAV-märkt mat är mer hållbar, oavsett vilken  
KRAV-märkt mat du väljer att äta. Du behöver inte vara  

hållbarhetsexpert i matbutiken. KRAV-märket leder dig rätt. 

ÄT BÄTTRE FÖR EN MER  
HÅLLBAR FRAMTID

KRAVs regler uppdateras kontinuerligt, i samråd med miljöorganisationer, producenter, företag  
och organisationer. Du kan också ge synpunkter på KRAVs regler. Läs mer om det på www.krav.se

https://www.krav.se

