
KRAV-märkt är

Godare för miljön

Receptet på godare mat



Att köpa ekologiskt är att 
hylla livet. I alla dess former. 
Från din egen kropp till 
fåglar i luften, småkryp på 
fälten och maskar i jorden.
I ekologiskt jordbruk samarbetar 
bonden med naturen. En av de mest 

grundläggande delarna i ekologisk 
produktion är att inte använda kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel. En 
annan att djuren ska ha möjlighet att bete 
sig naturligt. Men KRAV-märkt innebär 
mycket mer än så. Ekologi handlar om 
att allt hänger ihop. I den här broschyren 
presenterar vi varför det är så bra att 
samarbeta med naturen. 

Livet leker



Det är ett myller av liv som 
gör naturen motstånds- 
kraftig mot till exempel  
klimatförändringar.

Därför ser forskarna förlusten av biologisk 
mångfald som ett av de allvarligaste 
miljöhoten. När du väljer KRAV-märkt 
bidrar du till att det blir fler blommor, 
humlor och andra pollinerande insekter 

i fälten. Och då blir det fler fåglar, särskilt 
sådana som äter insekter. Du bidrar 
också till att livet får myllra i marken. På 
ekologiska fält finns det 10–30 procent 
fler arter av växter, insekter och andra 
djur. KRAV-certifierade lantbrukare gör 
dessutom extra insatser för mångfalden. 
De undviker till exempel att ge djuren 
långtidsverkande parasitmedel när de går 
på naturbeten för att inte hotade insekter 
ska komma till skada.  

Mångfald är bra på väldigt 
många sätt

Hårdare regler och fler kontroller 
KRAV prioriterar djurvälfärd 
hårdare och har skarpare miljö- 
och klimatregler än baskraven för 
ekologiskt. Och kontrollerar  
djurhållare oftare.

Större fokus på hälsa  
Ett exempel är tillsatsen nitrit som  
det bara är KRAV som inte tillåter. 

Socialt ansvar 
KRAV inkluderar också sociala  
rättigheter, till exempel rätten för 
arbetstagare att organisera sig. 

Bredare märkning  
KRAV har också regler för fiske, butik, 
restaurang och ursprung.  

Demokratiskt beslutsfattande 
KRAV är en ekonomisk förening 
där företag och organisationer är 
medlemmar med lika rösträtt och 
möjlighet till inflytande. Dessutom  
har du möjlighet att påverka  
genom öppna remisser där den  
som vill kan ge sina synpunkter.

EU-ekologiskt, symbolen med det lilla lövet, visar att 
EU:s lagstadgade minimiregler för ekologisk produktion 
har följts.

Vi på KRAV har högre ambitioner och har därför regler 
som på många områden går längre. Vår ekologiska 
plusmeny innebär bland annat: 



Jord och vatten. Grunden 
till allt. KRAVs regler handlar 
mycket om att odla mat på 
ett sätt som låter naturen 
frodas. Det finns många 
delar som samverkar för 
bättre miljö. Här presenterar 
vi fyra viktiga områden 
som gynnas av att du väljer 
KRAV-märkt. 

Vattenkvalitet  
Vattnet, både grundvattnet och sjöar och 
vattendrag mår bra av att slippa kemiska 
bekämpningsmedel. En del av medlen är 
hormonstörande och många är skadliga 
för livet i vattnet. Eftersom allt vatten 
på jorden är en del av samma kretslopp 
spelar det ingen roll var du släpper ut 
gifter, de sprids. Från åkern tar de sig 
ut i bäckar och åar, till regnvatten och 
grundvatten. Därför är det bättre att inte 
sprida det där från början tycker vi. 

Övergödning 
Algblomning är något som många av oss 
har egna erfarenheter av. Den brungröna 
illaluktande sörjan är bland annat ett 
resultat av allt för mycket näring i havet 
och är bara ett av många symtom på att 
havet inte mår bra. Läckage av växtnäring 
från åkrar är en viktig orsak. KRAV har 
särskilda regler som lantbrukaren ska 
följa för att hushålla med växtnäring och 
minska läckaget. KRAV-bönder jobbar hårt 
för att minimera läckaget. 

Du värnar om jorden

Vi tror på samarbete med 
naturen. KRAV-märkt mat odlas 

utan kemiska bekämpningsmedel. 

Det gör skillnad. Du slipper få i dig 

den cocktail av bekämpningsmedel 

som kan finnas i oekologisk mat.

Bönderna slipper utsättas för kemiska 

bekämpningsmedel i sitt arbete. Och 

naturen slipper utsläpp av gifter i 

sjöar, vattendrag och grundvatten. 



Bördighet  
Grönsaker växer bra i mörk och fet jord.  
I den finns mycket mull som är näringsrik 
och håller värme och vatten bra. Att bygga 
upp en bra mullsammansättning i en åker 
tar lång tid. Djurgödsel och växtrester, 
som en KRAV-bonde gödslar med, ger 
bra jordar som gynnar livet i marken. 
Dessutom odlar KRAV-bonden mer  
klöver och gräs, som både stabiliserar 
jorden, är vackert att se på och håller 
landskapet öppet.  

GMO 
Vårt förbud mot GMO handlar om 
försiktighet och respekt för att naturen är 
ett väldigt sammansatt system. Vi vet  
i dag inte vad genmodifierade organismer 
får för konsekvenser. En enkel lösning på 
ett problem någonstans kan skapa stora 
problem någon annanstans. Egenskaper 
kan till exempel spridas i naturen och 
eventuella hälsorisker är inte klarlagda. 
Därför använder en KRAV-bonde inte 
GMO i sin produktion. 

I Senneby Trädgård på Väddö utanför Stockholm odlas pumpor och andra 
grönsaker utan konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. 



Visste du att: KRAV-märkt 
fryst torsk ger runt halva 
klimatpåverkan jämfört 
med en genomsnittlig  
fryst torsk.

Genom att köpa KRAV-
märkt hjälper du jordbruket 
att minska utsläppen av 
växthusgaser. 
Ekologiska gårdar har visserligen i 
grunden varken större eller mindre 
klimatpåverkan jämfört med oekologiska. 
Forskarna har svårt att avgöra. Men 
KRAV har särskilda regler för att minska 
klimatutsläppen. Det handlar bland annat 
om att lantbrukarna ska effektivisera sin 
energianvändning, använda förnybar 
el och lära sig sparsam körning. I större 
växthus ska minst 80 procent av energin 
komma från förnybara källor eller 
spillvärme. Även när det gäller fiske och 
andra KRAV-certifierade verksamheter 
finns det klimatregler som minskar 
utsläppen. 

All ekologisk produktion prioriterar 
naturens egna resurser framför att 
tillverka konstgödselkväve och bryta stora 
mängder ändliga mineraler för gödsel. 
Det är både bra för klimatet och för den 
biologiska mångfalden. Och det i sin tur 
leder till en robustare miljö som har lättare 
att tåla de klimatförändringar vi vet sker. 

Principen om att mycket av fodret till 
djuren odlas på den egna gården är också 
bra både för klimatet och miljön i stort.  

Godare för klimatet



Ekobönder och forskare 
utvecklar nya och 
bättre metoder för 
odling, djurhållning och 
matproduktion. 
Att köpa KRAV-märkt är att stödja 
människans möjligheter att försörja sig  
i framtiden. Vi behöver ökade kunskaper 
om hur vi kan försörja jorden lång- 
siktigt hållbart. 

Världsbefolkningen växer, men inte 
åkerarealen. I framtiden måste vi därför 
kunna odla ännu mer mat på samma yta 
– förmodligen utan den då dyra bristvaran 
olja. Därför är det mycket betydelsefullt 
med ett ekologiskt jordbruk som utvecklar 
kunskapen om hur stora mängder mat ska 
kunna framställas på ett energisnålt sätt 
med hjälp av naturens egna resurser.

Lokalproducerat 
En fråga många ställer sig är om lokal-
producerat inte också är jättebra för 
miljön. Och det kan det absolut vara om 
det verkligen är lokalt producerat och 
ekologiskt. Det finns många fördelar med 
närproducerad mat. Betande djur bevarar 
våra öppna landskap och ökar mångfalden 
av djur och växter. Närkontakt med den 
lokala producenten gör att vi bättre kan 
förstå var maten kommer ifrån. 

Men i det oekologiska lantbruket används 
ofta kemiska bekämpningsmedel och 
lokalt är inte alltid så lokalt som det är lätt 
att tro. Insatsvaror transporteras ofta långa 
sträckor till den svenska gården, ibland 

med stora miljöeffekter. Om foder, gödsel, 
drivmedel och bekämpningsmedel 
kommer från andra sidan jorden, är det 
verkligen lokalproducerat då? Dessutom, 
jorden är rund. När du köper KRAV-
märkta importerade produkter stödjer du 
ekologiska bönder i andra länder. Vilket är 
toppen. Alla bönders insatser behövs för 
att lösa de globala miljöproblemen.

Det är viktigt att komma ihåg att 
transporterna i sig är en liten del av 
matens miljö- och klimatpåverkan. En 
ekologisk tomat från Spanien kan ha 
betydligt lägre klimatpåverkan än en 
tomat från Sverige som producerats i ett 
växthus uppvärmt med fossil energi. Det 
beror helt på hur de odlas, och då framför 
allt på hur mycket och vilken typ av energi 
som går åt. 

Globala miljöutmaningar 
kräver ny kunskap 

17%  
 av Sveriges jordbruksmark  

är ekologisk.
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KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

På www.krav.se kan du läsa mer om vad du får när du  
väljer KRAV-märkt. Vi ses där, på Facebook eller Twitter!

KRAVs regler 
tillåter inga brott 
mot mänskliga 
rättigheter eller 
social orättvisa 
i samband med 
produktionen.

Djur i  
KRAV-godkänd 

produktion 
måste få utlopp 

för sina naturliga 
beteenden, till 

exempel att  
gå ute, beta  
och böka.

KRAV tillåter 
färre tillsatser, 

46 stycken 
jämfört med över 

300 godkända 
enligt svensk 
lagstiftning.

Den biologiska 
mångfalden  
är större på 

ekologiska gårdar  
än o-ekologiska. 

Det betyder  
fler bin, insekter 
och fåglar med 

KRAV. 

KRAVs regler 
minskar matens 
klimat påverkan. 
För KRAV-märkt 

fryst torsk 
halveras klimat-

påverkan jämfört 
med omärkt  
fryst torsk.

Godare för
BÖNDERNA

Godare för
DJUREN

Godare för
HÄLSAN

Godare för
NATUREN

Godare för
KLIMATET

Receptet på  
godare mat
Det är rätt enkelt egentligen. 
Bra mat görs i samarbete  
med djur och natur. Den goda 
smaken får du på köpet. 

KRAV är Sveriges mest kända miljö-
märkning för mat, uppbyggd på  
ekologisk grund med särskilt höga  

krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar  
och klimatpåverkan. 

Bakom märket finns KRAV ekonomisk 
förening. KRAV utvecklar regler för hållbar 
livsmedelsproduktion. De företag som 
följer reglerna och låter sig kontrolleras får 
använda KRAV-märket. 


