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KRAV-märket
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, 
uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på 
djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

God mat
Mat ska vara naturlig och inte konstgjord. Den ska  
också vara bra för naturen, djuren och för dig. Därför 
har KRAV regler för hur man odlar och tillverkar  
ekologisk mat, det vill säga mat som odlats utan kemiska 
bekämpnings medel, konstgödsel och GMO. EU har 
också regler för ekologisk produktion, men de är inte lika 
stränga och har till exempel inte regler för att företagen 
ska ta socialt ansvar.

Kontrollerad mat
För att en produkt ska få bära KRAV-märket måste 
tillverkningen kontrolleras så att den uppfyller KRAVs 
regler. Kontrollen görs minst en gång per år då ett 
certifierings	företag	besöker	företaget.

KRAV-märkta chips
Så här går det till att göra KRAV-märkta chips: Potatisen 
odlas	hos	KRAV-certifierade	lantbrukare.	De	får	inte	 
bespruta odlingen med kemiska bekämpningsmedel och 
inte använda konstgödsel. Men däremot får de ta hjälp 
av djur och natur i sin odling. 

Hur gör de? Genom att odla olika grödor mellan åren 
hålls sjukdomar och ogräs borta. De sjukdomar och 
ogräs som trivs i den ena grödan trivs nämligen ofta inte 
i den andra. Nyckelpigor och andra rovinsekter vårdar 
de så att de trivs, då kan de äta upp skadeinsekterna. 
Att göra så här tycker vi är mycket bättre än att sprida 
kemiska bekämpning smedel som kan läcka ut i sjöar och 
till grundvattnet. 

Att gödsla med djurgödsel, kompost och andra  
växt rester tycker vi är bättre än att sprida konstgödsel. 
Marken blir rik på mull och då trivs markens myller av 
småkryp och jorden blir bördig. Det går inte heller åt  
lika mycket energi. 

Sen lagras potatisen och då får den inte på något sätt 
blandas ihop med potatis som är odlad på annat sätt. 

Därför måste de som lagrar och packar potatisen 
följa KRAVs regler och blir, precis som lantbrukaren, 
kontrollerade varje år. Sen tillverkas chipsen.

De företag som gör det måste också följa KRAVs regler. 
De får förstås inte heller blanda ihop den KRAV-märkta 
potatisen	med	annan	potatis.	Men	det	finns	också	
särskilda regler för hur tillverkningen ska gå till. De får 
till exempel inte använda vilken olja som helst och inga 
onödiga tillsatser. Vi vill att chipsen ska vara så naturliga 
som möjligt. 

Och till sist förpackas chipsen. Även förpackningen 
måste godkännas innan den får användas. Det måste 
till exempel gå att se på den vilka ingredienser som är 
KRAV-godkända. Så när du köper KRAV-märkta chips 
nästa gång kan du vara säker på att chipstillverkningen 
är kontrollerad och godkänd ända från potatisen i jorden 
till chipset i din mun.

KRAV-märkta ägg
KRAV tycker det är viktigt att djuren ska få utöva sitt 
naturliga beteende. En höna ska få vara ute och krafsa 
och picka i sig gräs och mask. Inomhus ska hon ha gott 
och plats och få dagsljus genom ett fönster. Hon ska ha 
rotfrukter eller hö att picka i så att hon har något  
intress ant att göra. Och hennes foder ska förstås vara 
KRAV-godkänt. Det här är några av de regler som gäller 
för att äggen ska kunna bli KRAV-märkta. KRAV har 
också liknande regler för andra djurslag. Grisar ska till 
exempel få vara ute och böka.

Mer än chips och ägg
Chipsen och äggen är två exempel på vad det är som gör 
KRAV-märkt	mat	speciell.	Men	det	finns	mycket	mer	
att berätta om: mjölken, bananerna, köttbullarna och 
godiset…Vill du veta mer om KRAV och ekologisk mat 
ska du vända dig till:

KRAV, Box 1037, 751 40 Uppsala
Tel: 018-15 89 00 • Fax: 018-13 80 40 
E-post: info@krav.se • Hemsida: www.krav.se
Konsumentforum: https://kundo.se/org/krav/
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