Från certifierad enligt EU:s regler för
ekologisk produktion till KRAV
KRAV-reglerna bygger på EU-reglerna, men går i vissa fall längre än dessa. Här fokuseras på
skillnaderna och vad du behöver göra för att gå från certifierad enligt EU:s regler till certifierad
enligt KRAV.
Certifieringen för KRAV kostar för närvarande ytterligare 200-500 kr till certifieringsorganet och
15 kr/ha (dock lägst 400 kr) till KRAV.

Omställning
Det är ingen omställningstid för växtodlingen om du ställer om från ekologisk produktion
certifierad enligt EU:s regler till certifierad enligt KRAV. Men om du ändrar från produktion
enligt KRAV-reglerna till konventionell eller ekologisk produktion enligt EU:s regler och sedan
vill byta tillbaka till att KRAV-certifiera din produktion ska du åter uppfylla omställningstiderna.
Om du säger upp KRAV-certifieringen så måste det gå två år innan du får bli KRAV-certifierad
igen. Om du under åren varit konventionell måste det gå fem år innan du kan ansöka igen, och
påbörja ny omställningstid. Sedan gäller vanlig omställningstid.
För nötkreaturen är det 12 månaders omställningstid, men om ditt kontrollorgan kan visa att du
följt KRAV-reglerna under din tid som ekologisk och certifierad enligt EU:s regler kan den tiden
räknas in i omställningstiden. Alla djur av samma djurslag måste vara skötas enligt KRAV:s
regler.

Växtodling
Du ska lämna en skyddszon på minst tre meter invid vattendrag, våtmarker och sjöar som normalt
är vattenförande året om. Denna skyddszon ska vara permanent bevuxen och ogödslad.
Om du inte brukar hela din gård enligt KRAVs regler så får du inte utföra kemisk bekämpning
närmare än 25 meter från KRAV-ansluten mark. Du får inte sprida konstgödsel närmare än 10
meter från KRAV-ansluten mark. När du radmyllar gödsel eller sår med betat utsäde så räcker det
om du har 1 meters skyddsavstånd till KRAV–ansluten mark.
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Du får inte använda kemiska bekämpningsmedel någonstans på din brukningsenhet, med undantag
för ogräsättika, på grusgångar, vägar och gårdsplaner.
Du ska bruka ner flytgödsel, urin och rötrest direkt eller inom fyra timmar vid spridning på
obevuxen mark. Observera den lagstiftning som finns för spridning av gödsel som är olika i olika
delar av Sverige.

Djurinköp
Om du ska köpa in djur för att föda upp dem till slakt ska djuren vara KRAV-certifierade eller
under karens. Du ska kunna visa att samarbetsformerna mellan dig som köpare och uppfödaren är
sådana att djuren kan behålla en god hälsa och att djuren levereras direkt mellan gårdarna
Du får köpa in kalvar från maximalt 3 besättningar inom en tolvmånadersperiod. Köper du in
kalvar som är äldre än 5 månader eller ungdjur kan du göra det från fler besättningar under
förutsättning att din produktion är ansluten till ett hälsoprogram.

Inhysning
Den lagstadgade betesperioden är 2, 3 eller 4 månader beroende på var i Sverige du bor. Under
perioden före och efter betesperioden, den så kallade utevistelseperioden, ska du ordna så att
djuren är ute minst en del av dagen. Utevistelseperioden ska sammantaget vara minst 2 månader
men om möjligt längre. Resten av året, under stallperioden, får nötkreatur hållas inomhus i lösdrift
och i vissa fall uppbundna. För uppbundna djur gäller samma regler i KRAV:s som i EU:s regler
för ekologiskproduktion.
Nötkreatur som är 9-20 månader får vara uppbundna under sammanlagt tre månader för att vänjas
vid att vara uppbundna enligt EU-reglerna. Enligt KRAV-reglerna får de bara vara uppbundna en
månad.
Du ska använda strö i riklig mängd. Det är ordet riklig som skiljer sig från certifiering enligt EU:s
regler.
Kalvar från mjölkkor ska vid utevistelsen ha tillgång till hydda eller annat skydd, t ex träd. Under
betesperioden ska du ordna utevistelse för kalvarna senast från 4 månaders ålder. Kalvar som är 4
månader gamla i augusti får hållas inne resten av betes- och utevistelseperioden.

Foder
Allt foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat.
Självförsörjningsgrad foder är 60 % för ekologisk produktion enligt EU:s regler och 75 % enligt
KRAV. Andelen kommer troligen att höjas för produktion certifierad enligt EU:s regler.
Kalvar ska dia minst ett dygn. Om kalven inte har möjlighet att dia ska de kunna suga mjölk i en
naturlig ställning genom en konstgjord spene som inte ska vara placerad för högt. För att
tillfredsställa djurets sugbehov ska du låta mjölkbaren, napphinken eller motsvarande finnas
tillgänglig en tid efter att djuren har druckit upp mjölken.
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Djuren ska kunna dricka bra vatten när de vill. Vatten av god kvalitet ska alltid finnas tillgängligt
för djuren.
Ungtjurar ska gå på bete. För dem ska minst 50 procent av den del av foderintaget som utgörs av
grovfoder vara bete. Ungtjurar som är anmälda till slakt får hållas inne till 15 juni i Götaland och
till 1 juli i Svealand och Norrland.

Övrigt
Djuren ska ha en värdig tillvaro.
Du ska ha en god tillsyn över alla djur.
Du ska kunna visa en strategi för att minimera infektioner med inälvsparasiter och begränsa
uppförökning av smitta på betesmarkerna. Du ska särskilt kunna visa hur du tar hänsyn till
kalvarna.
Du ska kunna visa att du arbetar förebyggande och att djurens hälsa är god. Du ska ha en
genomtänkt plan med fokus på strategiskt förebyggande inklusive smittskydd som åtminstone ska
omfatta:
•
•
•
•
•

rutiner för smittskydd för besökare och vid in- och utförsel av djur till/från besättningen
en plan för erforderliga provtagningar av till exempel parasiter
betesplanering
behov av karantän, vaccinationer och andra åtgärder för att förbättra hälsan
en plan för rengöring av stallar och desinfektion

Du ska arbeta för att effektivisera energianvändningen och minska användningen av fossila
bränslen och du ska kunna redogöra för dina åtgärder.
Stora enheter ska göra energikartläggning och beräkna nyckeltal.
Du ska i ditt företag eller verksamhet använda el som till 100 procent kommer från förnybara
energikällor.
Du ska se till att alla transport- eller arbetsfordonsförare som är permanent verksamma i företaget
och kör mer än 80 timmar är utbildade i sparsamt körsätt.
Du ska tillämpa ett system för egenkontroll av lag- och branschkrav på brukningsenheten ( t ex
LRFs miljöhusesyn).
Du ska ha en gödslingsplan och beräkna en fosforbalans. Du är undantagen om du bara använder
egen stallgödsel samt om du har mindre än 25 djurenheter och har maximalt 50 ha odling.
Du ska vidta åtgärder för natur och kultursskydd om de är relevanta på din gård. Till exempel
värna om stenmurar, öppna diken och vilda fruktträd.
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Det finns också regler för klimat och miljönytta i utnyttjandet av grovfoder. Du ska uppfylla minst
ett av nedanstående tre alternativ:
Du ska hålla dina djur huvudsakligen på betesmark under betesperioden. För
slaktdjur av nötkreatur innebär det minst en betesperiod. Som "betesmark" räknas
kod 52 enligt Jordbruksverket men även permanenta betesvallar på åkermark där
vallen inte brutits på de senaste 10 åren.
eller
Du ska ha en god utfodringsstrategi för att minimera risken för över-/underutfodring.
Du ska kunna beskriva hur utfodringsstrategin ser ut. Till exempel genom att
analysera ditt skördade grovfoder eller göra annan bedömning av näringsinnehållet i
olika skördepartier och utfodra till olika djurgrupper därefter.
eller
Du ska följa upp att dina slakt- och rekryteringsdjur har en bra tillväxt genom
vägning eller annan bedömning av tillväxten. Du ska kunna visa på en bra tillväxt
hos dina slaktdjur genom till exempel normala slaktvikter på slaktavräkningen.
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