Uppsala, juli 2018

Nyheter i KRAVs regler 2019-20
I KRAVs regler 2019-20 har vi gjort några få större ändringar och det är endast ett mindre antal
nya regler som har tillkommit. En stor nyhet i de kommande reglerna är att de gäller till och med
den 31 december 2020, om inget oförutsett inträffar. Det innebär två års giltighetstid, mot tidigare
ett år. Vi har lyssnat in synpunkter om att inte ändra i KRAVs regler för ofta, och har därför
beslutat om längre giltighetstid. Det blir också en anpassning till den nya EU-förordning som
väntas träda i kraft 1 januari 2021.
De regler som är nya eller som har ändrats på ett sätt som påverkar regelns betydelse eller
tillämpning har vi markerat ut med symboler i marginalen, för att göra det lättare att hitta dem.
Här nedan listar vi de viktigaste förändringarna i KRAVs regler 2019-2020. Reglerna gäller från
och med den 1 januari 2019, men du får börja tillämpa dem så snart Swedac gjort
acceptansbedömning av dem. Då publiceras de på www.krav.se som version 1 av KRAVs regler
2019-20. Redan 1 juli hittar du dock de fullständiga preliminära regeltexterna på
www.krav.se/regel/kommande

Kapitel 3 Allmänna verksamhetsregler
 Vi har förtydligat vilka regler som omfattar hela verksamheten, respektive vilka
regelavsnitt som endast gäller för KRAV-certifierade företag eller produktionsplatser där
produktion sker (se inledningstext till kapitel 3).


I regeln om riskbedömning för GMO har gränsvärdet för oavsiktlig eller tekniskt
oundviklig förekomst av GMO eller genetiskt modifierat material anpassats till samma
nivå som EU-förordningen. Vid analys är det övre gränsvärdet för oavsiktlig förekomst av
GMO eller genetiskt modifierat material nu 0,9 %, mot tidigare 0,1 % (se regel 3.3.5).



Ett nytt avsnitt som ett frivilligt tillval har lagts till - 3.11 Tillval: hygienregler vid odling
och hantering av frukt och grönt. Reglerna ger en oberoende tredjepartsgranskning av att
hygienregler för odling och hantering av frukt och grönt efterlevs, och gör det enklare för
KRAV-certifierade att använda Från Sverige-märkningen (se regel 3.11).

Kapitel 4 Växtodling
 Regeln om begränsning av tungmetaller till åkermark har gjorts enklare och tydligare och
delats upp i två. Genom att inte lägga mer än den högsta tillåtna givan som anges för
KRAV-certifierade och tillåtetbedömda gödselmedel, jordförbättrings- och kalkningsmedel
ska tungmetalltillförseln begränsas. Den som använder andra medel ska själv beräkna
högsta tillåtna givan utifrån tungmetallinnehållet. Men för egen stallgödsel eller stallgödsel
som tas emot från en annan lantbrukare behöver ingen beräkning göras (se regel 4.4.7 och
4.4.8).
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Regel 4.8.4 om gödselmedel är ändrad så att gödselmedel som baseras på animaliska
biprodukter som kött- och benmjöl får spridas på grönsaker, vall och grönfoder om inte
gödseln hamnar på ätlig del av grödan. Definitionen av ätlig del av grödan hittar du sist i
KRAVs regler.



Från 1 januari 2021 är det inte tillåtet att odla i jord som inte har kontakt med alven eller
berggrunden, till exempel en kruka eller avgränsad bädd. Undantag gäller för
prydnadsväxter och kryddor som säljs i krukan och för utplanteringsplantor. Fram till och
med 31 december 2030 gäller också undantag för ytor som var ekologiskt certifierade för
odling i avgränsade bäddar före 28 juni 2017 (se regel 4.11.2).

Kapitel 5 Djurhållning
 Undantaget om 5 % konventionellt proteinfoder till gris och fjäderfä, som gäller till 31
december 2018 väntas förlängas till 31 december 2020 efter beslut i EU-kommissionen.
Från 1 januari 2021 kommer den nya EU-förordningen att gälla (se regel 5.1.9.7 samt
11.2.1).


Vi har infört en tillfällig regeländring som gäller vid foderbrist som beror på extremt väder
och torka. Ändringen innebär att den som inte kan få tag på KRAV-certifierat grovfoder
kan ge djuren EU-ekologiskt grovfoder, och KRAV tillåter även konventionellt grovfoder
efter beslut om undantag från Jordbruksverket (se regel 5.1.9.7).



Vi har anpassat text till EU-förordningen om att kalvar ska födas upp på det egna
djurslagets KRAV-certifierade mjölk till dess att de är 3 månader gamla. Tidigare stod det
12 veckor (se regel 5.2.6.2).



Vi har anpassat text till EU-förordningen om att killingar ska födas upp på det egna
djurslagets KRAV-certifierade mjölk till dess att de är minst 45 dagar gamla. Tidigare stod
det 6 veckor (se regel 5.3.6.2).

Kapitel 14 Butik
 Regler som har stöd i EU-förordningen har markeras med (EU), och KRAVs egna regler
har markerats ut med (K), för att göra det tydligare för butiker vad EUs regler kräver.
Kapitel 16 Import och införsel
 Vid riskbedömning för GMO har gränsvärdet för oavsiktlig eller tekniskt oundviklig
förekomst av GMO eller genetiskt modifierat material anpassats till samma nivå som EUförordningen. Vid analys är det övre gränsvärdet för oavsiktlig förekomst av GMO eller
genetiskt modifierat material nu 0,9 %, mot tidigare 0,1 % (regel 16.6.1).


Flera nya regler om resurseffektiva förpackningar även vid import och införsel införs. Det
är samma regler som i avsnitt 3.5. Dessa ska följas senast 1 jan 2020, som en övergångstid.
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Kapitel 17 Fiske
 Ny regel om att KRAV-certifierat fiskefartyg ska omfattas av en MSC-certifiering, och
följa reglerna för KRAV-certifiering av fiskefartyg. Flera regler har utgått eftersom KRAV
beslutat att inte längre göra egna bedömningar av fisken (regel 17.1.1, 17.1.2).

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss på e-post till:
livsmedel@krav.se

lantbruk@krav.se

(för frågor inom Livsmedelsförädling, Import och
införsel, Butik, Restaurang och storhushåll
Enproduktcertifiering)

(för frågor inom Växtodling, Djurhållning, Växthus,
Biodling, Svampodling, Vildväxande, Fodertillverkning,
Fiske, Slakt, Vattenbruk, Produktionshjälpmedel)

Med vänliga hälsningar

Cecilia Lenbäck
Chef Affärsområde Livsmedel
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