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Certifiering
När man för, låt säga, 10 år sedan 
ville certifiera sin ekologiska produk-
tion fanns det bara ett regelverk att 
välja på och det fanns bara en aktör 
som skötte kontrollen av det och det 
var KRAV. Idag är läget annorlunda, 
förutom att det finns fler aktörer, 
certifieringsföretag, ute på marknaden 
så finns det även olika ekologiska re-
gelverk att välja på. Nu när det ställs 
krav på att vara certifierad för att få ut 
fullt miljöstöd och för att få sälja sina 
produkter som ekologiska är det kanske 
mer aktuellt än någonsin att känna 
till vad som finns att välja på i den 
ekologiska certifieringsdjungeln.

För de som vill certifiera sig eko-
logiskt finns det två regelverk att 
välja mellan. Det är EUs regler 

och KRAVs regler. Det finns många sa-
ker som skiljer dem åt men även många 
regler som är lika. De kan därför vara bra 
att veta vad som i grunden skiljer dem åt.

EU-ekologiskt
EUs regler 
för ekologisk 
produktion har 
tagits fram för 
att skapa ett 

gemensamt ekologiskt regelverk inom 
EU vilket bl.a. underlättar handel av 
ekologiska varor inom unionen. Alla 
som är ekologiskt certifierade enligt EUs 
regler inom unionen producerar varor 
enligt samma regler. Dock ska även lan-
dets lagar och regler följas kring produk-
tionen. EU:s regler står i en förordning 
som kan upplevas som både svår- och 
tungläst. Det gör det svårt att bilda sig 
en uppfattning hur reglerna kommer att 
påverka gården och vad de skulle innebär 
i praktiken. Alldeles nyligen har Jord-
bruksverket tagit fram en vägledning till 
EU:s regler som finns att ladda ner från 
deras hemsida, www.jordbruksverket.
se. Vägledningen är en bra hjälp för att 
orientera sig och lätt förstå regelverket. 
Från och med 1 juli 2010 kommer det 

bli obligatoriskt att märka alla EU-
ekologiska varor med EU-märket. EU 
märket är kostnadsfritt och får användas 
av alla som är certifierade.    

KRAV
KRAV bildades 
1985 som ett 
redskap för att 
utveckla och 
driva lantbruket i 

ekologisk riktning. Det har gett KRAV-
reglerna stort fokus på miljö och djurom-
sorg. De flesta länder inom unionen har 
egna ekomärkningar som alla, precis som 
KRAV, har ett antal regler utöver EUs 
förordning, d.v.s. mervärden. Ingen av 
dessa egna ekomärkningar blir godkända 
för certifiering om de inte minst uppfyller 
EUs förordning och KRAVs regler är idag 
därför i grunden baserade på dessa. Det 
finns en del skillnader mellan regelverken, 
det är speciellt inom djurhållning där 
KRAV har en hel del regler angående 
transport och hantering av djuren på 
slakteriet vilket EUs ekologiska regler inte 
tar upp. En annan stor skillnad mellan 
KRAV och EUs ekologiska regler är att 
KRAV vill att alla djur ska ha tillgång till 
utevistelse under vintern (vissa undantag 
finns dock). KRAV trycker årligen upp 
en uppdaterad regelbok som även går 
att ladda ner från deras hemsida, www.
krav.se. Där står alla regler som KRAV-
certifierade företag ska följa. Reglerna 
är märkta med ”EU” respektive ”K” för 
att tydliggöra vilka regler som är enligt 
EUs förordning (EU) och vilka som är 
specifika för KRAV (K).

Alla de varor som märks med KRAVs 
logga ska från och med 1 juli 2010 även 
märkas med EU-märket, förutsatt att det 
är en produkt från en produktion som 
finns med i förordningen. KRAV tar ut 
en licensavgift av de som är godkända att 
använda deras logga. 

Vilket regelverk som kan passa beror 
på gårdens produktion och hur produk-
terna säljs vidare. Det finns just nu till 
exempel ingen marknad i Sverige för 

”EU-ekologisk” mjölk eftersom de större 
mejerierna inte köper in någon annan 
ekomjölk än KRAV-godkänd. Däremot 
kan en lammgård som säljer allt sitt kött 
i gårdsbutik och köttlådor fundera över 
om de kan och vill märka sitt kött med 
KRAVs märke eller inte. I bland upplevs 
certifieringen som en börda och ytterli-
gare ett ”tvång” för brukaren istället för 
en stimulans. Det ska inte glömmas att 
certifieringen ska ge något, ta företaget 
framåt, ge ett mervärde för alla.

Det finns tre godkända certifieringsfö-
retag som sköter den ekologiska certifie-
ringen inom jordbruk och djurproduk-
tion enligt KRAVs eller EUs regler. De 
sköter om kontrollerna på företagen där 
de ser till att de regler och föreskrifter 
som finns kring spårbarhet och produk-
tion följs. De tre certifieringsföretagen är 
Aranea, SMAK och HS Certifiering AB. 

Aranea Certifiering AB är ursprungli-
gen ett dotterföretag till KRAV men ägs 
sedan december 2009 av Kiwa. Aranea 
har sedan 2007 tagit över all certifiering 
från KRAV, www.araneacert.se. Maud 
Gustavsson Falbeck på Aranea svarade 
på följande frågor:

Varför ska man välja er? 
- Vi har lång erfarenhet av ekologisk 

certifiering och därmed har vi personal 
med mycket hög kompetens. Vi har ett 
snabbt och smidigt system via nätet, 
e- kontor, som kan användas redan från 
nyanslutning till årlig rapportering. Från 
vårt e-kontor kan man hämta uppgifter 
från SAM-ansökan och smidigt föra 
samman med rapporteringen in till oss. 

Hur hjälper ni kunderna välja vilket 
regelverk de ska certifiera sig för?

- Det finns broschyrer framtagna av 
KRAV som beskriver lite allmänt vilka 
skillnader det är mellan regelverken. Men 
oftast förs en muntlig dialog via telefon 
där det gemensamt diskuteras.     

KRAV eller EU - hur ska man certifiera sitt företag?

»

 

 



28

Certifiering
Hur lång är er handläggningstid och 
hur lång tid kan man räkna med att 
det tar innan ni kommer ut på första 
gårdsbesöket?

- Från att produktionsuppgifterna 
kommit in tar det mellan 1-5 månader 
innan första besiktningen och sedan kan 
det dröja lika länge innan bekräftelsen 
på karenstiden kommer. Mycket beror 
på den tillfälliga beläggningen och vilket 
djurslag och produktion det rör sig om. 

SMAK, Svensk Matpotatiskontroll 
bildades 1953 och var fram till 1991 
ett halvstatligt företag. Idag är Svensk 
Matpotatiskontroll AB helägt av 
Stiftelsen Potatisbranschen. 2006 blev 
SMAK godkänd av Jordbruksverket och 
Livsmedelverket som kontrollorgan för 
ekologisk produktion enligt EU:s regler. 
KRAV öppnade 2007 sitt regelverk för 
fler certifieringsorgan och SMAK fick 
därmed möjlighet att även certifiera 
enligt KRAV:s regler . (certifiering@
smak.se) Christina Klingberg på SMAK 
svarade på följande frågor.

Varför ska man välja ert? 
- Vi har många års erfarenhet av olika 

sorters certifieringar ute hos lantbruks- 
och trädgårdsföretagare. Eftersom vi har 
ett långt och gott förflutet har vi med 
oss ett stort kunnande inom teknik och 
lantbruk mm. Anmälan till oss sker via 
mail och telefon, det finns ett färdigt 
formulär att fylla i på hemsidan som kan 
skrivas ut skickas in.

Hur hjälper ni kunderna välja vilket 
regelverk de ska certifiera sig för?

- Man kan se det som ett flerstegspaket 
med ofta muntlig kontakt och diskus-
sion. Om anmälan görs via nätet och 
kunden inte kryssar i vilket regelverk de 
vill certifiera sig för tar vi kontakt och 
diskuterar fram en lösning med kunden. 

Hur lång är er handläggningstid och 
hur lång tid kan man räkna med att 
det tar innan ni kommer ut på första 
gårdsbesöket?

- Det är mycket vanligt att många 

ansökningar kommer i anslutning till att 
SAM-ansökan ska vara inne. Det gör att 
det blir en väldigt ojämn belastning och 
bildar kö. Bäst är om ansökan kan kom-
ma in redan på hösten. Nya kunder prio-
riteras och kan, beroende av belastning, 
räkna med att få vänta några månader på 
första besöket. Det är mycket viktigt att 
kontrollera att ansökan kommit in till 
SMAK innan sista inlämningsdagen för 
SAM-blanketten.

HS Certifiering AB är ett dotterföretag 
till medlemsorganisationen Hushåll-
ningssällskapet Kalmar-Kronoberg-
Blekinge. HS Certifiering är ett lokalt 
certifieringsorgan med sin verksamhet 
i södra Sverige och har ca 8 anställda. 
www.hscertifiering.se. Gunnel Sigurd 
svarade på följande frågor.

Varför ska man välja er? 
- Våra miljörevisorer är oberoende, har 

bredkompetens och en långerfarenhet 
av både EU och KRAV frågor. Hus-
hållningssällskapet har en lång historia 
inom rådgivning och stor erfarenhet av 
kundkontakt. Vi jobbar lokalt och har 
fasta priser på allt, inga extra avgifter 
tillkommer inom vårt område. Vi job-
bar från Skåne i söder och Gotland till 
Mälardalsområdet, Södermanland, och 
Örebro. Vi har även bra hjälpmedel via 
hemsidan där man via inlogg enkelt kan 
föra in sina uppgifter, hemsidan är även 
en bra källa att hämta information från. 

Hur hjälper ni kunderna välja vilket 
regelverk de ska certifiera sig för?

- Vi för en dialog med kunden där vi 
försöker lokalisera vad kunden behöver. 
Vad vill kunden få ut av certifieringen, 
vad är syftet, hur ska varorna säljas osv. 
Ofta görs det muntligt via telefonkon-
takt eller via mail.

Hur lång är er handläggningstid och 
hur lång tid kan man räkna med att 
det tar innan ni kommer ut på första 
gårdsbesöket?

- De som nyanmäler sig har första 
prioritet, men visserligen kan det dröja 
några månader innan första besöket blir 
av. Det beror mycket på vilket djurslag 
som ska certifieras och därmed hur lång 
eller kort processen är.

Certifieringsföretagens taxor 
Ett utdrag från certifieringsföretagens 
prislistor 2010, alla priser är exklusive 
moms. I grundprisen ingår förarbete, tid 
på gården, restid och efterarbete med 
den årliga revisionen. Observera att det 
finns fler prisnivåer.

Kristina Dieden för föreningen Ekokött. 
Artikeln är delfinansierad av Svenska 
staten och EU   

 

  Aranea SMAK HS Certifiering1) 
Mindre företag Djurhållning och 

växtodling <20 ha  
4200 kr 3800   4000 kr 

Större företag Djurhållning och 
växtodling >50 ha  

7100 kr 5400  (51-100 ha) 5900 kr (50-100 ha) 

Extra kostnader Extra revisionstid 960 kr/h 900 kr/h Ingen 
 Bristfälliga/sena 

produktions uppg. 
1000 kr 1000 1500 

 Sent avbokat besök 1800 kr 1500 kr Inget 

1) Ordinarie geografiskt arbetsområde omfattar länen: D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, T. Kunder i övriga län debiteras extra för resekostnad 

 

 KRAV  EU-ekologiskt 
För producenter < 27 
ha 

400 kr/år Ingen avgift 

Rörligt pris per areal 
åkermark, per ha och år 
för producenter >27 ha 

15 kr/ha och år Ingen avgift 
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