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Aktuellt på KRAV



Emma Rung, Ny 
vd
• Startade sitt uppdrag den 22 

augusti
• Prioritera insatser som ger 

störst effekt på 
marknaden

• Bemanning slaktregler



SYFTE

Att tydligt kunna opinionsbilda om KRAVs ställningstaganden på 
områden som är viktiga för planeten och de svenska konsumenterna
Utgöra grund för samverkan med andra organisationer, inspel till 

forskning samt påverkansarbete avseende förordningen.
Att målbilderna kan utgöra verktyg för successiv regelutveckling över 

tid för att på så sätt närma oss visionen

Syftet med de visionära målbilderna är:

Visionära målbilder inom fyra områden:

Klimat

Djurvälfärd

Biologisk mångfald

Bättre arbetsvillkor



KLIMAT
VISIONÄR MÅLBILD

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

 År 2030 använder alla svenska KRAV-certifierade 
verksamheter förnybara drivmedel, och även 
uppvärmning, torkning och industriella processer 
görs med förnybara energikällor.

 År 2040 använder alla KRAV-certifierade 
verksamheter utanför Sverige förnybara drivmedel, 
och även uppvärmning, torkning och industriella 
processer görs med förnybara energikällor. 

 År 2045 har det svenska KRAV-certifierade 
lantbrukets utsläpp av koldioxid och lustgas minskat 
så långt det är möjligt, och utsläpp som uppstår 
kompenseras genom kolinlagring.

 År 2045 har det svenska KRAV-certifierade 
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.  



DJURVÄLFÄRD
VISIONÄR MÅLBILD

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

 År 2025 är det möjligt att KRAV-certifiera slakt på 
jordbruksanläggningar.

 År 2030 har tillgängligheten av slaktanläggningar 
ökat och djurtransporterna minskat.

 År 2030 finns det bedövningsmetoder som innebär 
minimal stress vid slakt.

 År 2035 använder KRAV-certifierade lantbruk raser 
väl anpassade för ekologisk produktion.

 År 2035 finns det goda förutsättningar och system 
för mer omfattande samvaro mellan ko och kalv på 
KRAV-certifierade lantbruk.  



BIOLOGISK MÅNGFALD
VISIONÄR MÅLBILD

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

 År 2030 har den KRAV-certifierade arealen av 
naturbetesmark ökat jämfört med 2020.

 År 2030 har alla KRAV-certifierade lantbrukare 
utifrån förutsättningarna på den egna gården 
utvecklat sätt att ytterligare främja den biologiska 
mångfalden.

 År 2030 odlas en större mångfald och volym av 
KRAV-certifierade proteingrödor i Sverige.

 År 2030 består de KRAV-certifierade idisslarnas 
foder av högre andel grovfoder och proteinfodret är 
odlat i Sverige.

År 2035 är försörjningen av växtnäring 
kretsloppsanpassad i det KRAV-certifierade 
lantbruket, behovet av konventionell stallgödsel har 
minskat och växtnäringsläckaget är minimalt.

 År 2040 får enkelmagade djur såsom grisar och 
höns i KRAV-certifierad produktion sitt proteinfoder 
från Sverige.  



BÄTTRE ARBETSVILLKOR
VISIONÄR MÅLBILD

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

 År 2030 kontrolleras arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter av en oberoende part i alla led i kedjan 
för KRAV-certifierade produkter, där produkten 
odlas och förädlas. Kontrollen ska utföras 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. 



Fakta om 
KRAVs kontroll

• KRAV har 3 700 lantbrukare som är KRAV-
certifierade

• 2021 ökade den KRAV-certifierade arealen
• 2300 lantbrukare har KRAV-godkänd 

djurhållning
• Certifieringsorganen (CO) genomför 

1-2 besök per år på djurgårdar
• Om det finns brister ges avvikelser, om 

bonden inte vidtar åtgärder så dras certifikat 
tillbaka, eller stängs av från KRAV om det är 
grova brister 

• Om CO eller KRAV får information om 
föreläggande så görs omgående extra (ofta 
oanmäld) kontroll på gården

• Forskning från SLU visar att KRAV-
certifierade mjölkgårdar har färre brister 
avseende djurvälfärd jmf med övriga



KRAV har högst kännedom

Fråga 2021: Hur väl känner du till följande märkningar? Bas 2021: Allmänheten (1000 personer) 
Bas 2020: Allmänheten (1037 personer)

99
95

90
82

73
65

99
95 93

84

0

20

40

60

80

100

120

KRAV Fairtrade Från Sverige Svenskt Sigill* EU-Lövet Rainforest Alliance*

Kännedom (%) 2021 2020



Förtroendet för KRAV är nu tillbaka på samma nivåer som innan Uppdrag 
Granskning

Fråga: Innan varumärkesundersökning 2021: Hur stort förtroende har du för KRAV? Varumärkesundersökning 2021: Hur stort förtroende har du för följande märkningar?
Bas: Kännedomsmätning November 2019 (Känner till KRAV 991), Kännedomsmätning November 2020 (Känner till KRAV 1029), Februari 2021 (Allmänheten 1072), April 2021 
(Allmänheten 1099), Varumärkesundersökning November 2021 (Känner till KRAV 991)
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Licenspriser 
2023

Oförändrade för 2023



KRAVs regler 
-Kommande ändringar 2023
-Uppföljning ändringar 2022 -checklistor & hjälpmedel 



Kommande 
regeländringar 
2023

10.0.1 Andra regler du ska följa
Du som är certifierad för slakt ska också följa de allmänna 
reglerna i kapitel 2, 3 och 20.

10.0.2 Omfattning av certifieringen
Du som är certifierad för slakt får lagra och hantera 
produkter från din egen KRAV-certifierade produktion och 
sälja hel, halv eller kvartsfall vidare. 

Utöver din certifiering för slakt, ska du vara certifierad för 
Livsmedelsförädling om du säljer KRAV-certifierat kött i 
mindre slaktdelar, än hel-, halv- eller kvartsfall, eller om du 
förpackar och förädlar, vare sig det sker i egen regi, som 
legouppdrag eller för återtag.



Funderingar 
framåt

Regelutgåva för 2024-2025 (två år)

Hantering av regler kopplade till 
Visionära målbilder



Återkoppling på 
regler

10.2.7 Allvarliga anmärkningar meddelas 
certifieringsorganet

Slakteriet ska omgående meddela allvarliga anmärkningar som tyder på 
bristande djuromsorg i besättningen hos en enskild uppfödare. Aktuella 
anmärkningar är bland annat de som nämns i regel 10.2.6, samt för 
fjäderfä en ökad förekomst av ankomstdöda fåglar (DoA) och/eller 
vingskador enligt regel 10.11.5. Slakteriet ska meddela det 
certifieringsorgan som certifierat lantbrukaren vars djur har fått 
anmärkningar så att certifieringsorganet kan följa upp hela 
produktionen. (K)

10.5.3 Djur som inte får övernatta

Följande djur får inte övernatta (K):

• Ensamma djur, det vill säga djur som levereras ensamma från 
gården, se undantag i regel 10.5.6.

• Grisar, se undantag i regel 10.5.6.

• Högmjölkande idisslare.

• Ej avvanda djur i mjölkperioden.

• Moderdjur eller avkomma som avskilts för mindre än två dygn sedan.

• Djur som inte är vana vid stallning och/eller hantering. 

Ovanstående intygas av djurägaren. (K)

Fjäderfä ska enligt 10.11.1 slaktas samma dag de ankommer till 
slakteriet. (K)



KRAVs MARKNADSFÖRINGSLÅDA
Textunderlag, inspiration och stöd kring hur ni kan marknadsföra KRAV.
Har ni kollat in?

PORTAL

 Textunderlag, bilder, 
trycksaker och filmer 

för olika:
 Verksamheter 
 Produktgrupper
 Mervärden 

KAMPANJ-
KALENDER

Årskalender över KRAVs 
kommunikationsinsatser 
med material för kunder 

att använda 

GUIDE

Riktlinjer för 
kommunikation om 

KRAV och användning 
av KRAV-märket



CHECKLISTOR & HJÄLPMEDEL

 Avblodningskontroll

 Dokumentationsmall övernattande djur

 Checklista KRAV-certifierade slaktdjur: 

Djurägarförsäkran 

Djurägarintyg

Du hittar våra hjälpmedel på websidan: 
https://www.krav.se/foretag/stod-och-
verktyg/?count=12&sortOrder=alphabetical&lang=sv&asset_category=slakterier

https://www.krav.se/foretag/stod-och-verktyg/?count=12&sortOrder=alphabetical&lang=sv&asset_category=slakterier


Tack för idag!
Jonas Carlberg
MOBIL: 070-347 50 83
E-POST: jonas.carlberg@krav.se

mailto:lina.larsson@krav.se
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