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Regelverket kommer på plats under sommaren och hösten 2021. Förordningen EU 2018/848 finns som konsoliderad 

med (EU) 2020/1693 som sköt fram ikraftträdandet till 1/1 2022, samt rättelser.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion 

och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Produktionsregler för livsmedel står främst i kapitel 3, artikel 16 och bilaga II, del IV. Bilaga III handlar om transport och 

lagring. Märkning i artikel 30 och EU-eko-logon är i bilaga V. Det tillkommer en rad tilläggsförordningar. 

Kommissionen samlar info här. Livsmedelsverket listar också alla nya förordningar på sin hemsida.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-forordning-2018848

Förordning (EU) 2018/848

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_sv#newlegislation


Nya regler om sociala villkor vid import och införsel från landgrupp 2, dvs EU-länder m.fl. 

Övergångstid hela 2022, se separat information från KRAV.

Nya regler för KRAV-certifierad restaurang, men övergång hela 2022. Se separat info från 

KRAV.

Nya regler pga nya ekologiska förordningen, se detta underlag.

Vissa nya regler som skiljer sig från EUs förordning, se sista bilderna i detta underlag.

KRAVs regler finns på www.krav.se, de nya reglerna under https://regler.krav.se/regler2022

KRAVs nya regler 2022

http://www.krav.se/
https://regler.krav.se/regler2022


Anmälan till myndigheterna och ett gemensamt register över aktörer och deras certifikat införs. 

Diskussion om certifikat i Traces pågår på EU-nivå, planen är att det ska fungera från 1/1 2022 men att det blir obligatoriskt 

1/1 2023. KRAVs regel 2.1.5.

Årlig verifiering men inte alltid fysisk kontroll på plats. Möjlighet ges till ett kontrollintervall på max 24 månader för fysisk 

verifiering. Vilka företag som kommer att omfattas av undantaget beror på hur de risk-klassificeras. Tre års riskvärdering 

krävs vilket skulle göra att det dröjer det till 2025 innan detta får praktisk betydelse. 

KRAV reglerar risk-klassificering från 2022 i regel 2.4.1 om kontrollintervall och regel 18.2.7 om riskbedömning.

Alla certifikat utfärdade enligt förordning (EG) 834/2007 tar slut under 2022, eller är giltiga som längst till 31/12 2022.

Produkter producerade innan 1/1 2022 enligt 834/2007 får säljas slut från lager.

Denna information om de nya reglerna är avsedd som ett stöd men är inte en komplett redovisning utan det är själva 

regeltexterna som gäller och certifierade företag har ansvar att sätta sig in i dessa.

Allmänt 



KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1165 av den 15 juli 2021 om godkännande av vissa 

produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa 

Denna förordning innehåller bl.a. bilagor med de olika tillåtna ämnena för produktion, som t.ex. tillsatser och 

processhjälpmedel i bilaga V, del A. Det mesta är oförändrat. Nytt är att flera tillsatser måste komma från ekologiskt 

produktion, något som framgått i tidigare förordningar men nu träder ikraft 1/1 2022. Gäller t.ex. Lecitin E322 och olika 

gelbildande tillsatser som t.ex. E412 guargummi. (gäller även E 392, E 410, 412, 414, 417, E422, E 901, E 903, E 968. 

Gäller även E 418 gellangummi med högt acylgruppsinnehåll. Krav på ekologisk produktion för gellangummi gäller från 1/1 

2023 för ekologisk ej-KRAV-produkt men för KRAV gäller det redan). För E422 glycerol har villkoret också ändrats så att 

det inte får användas i animalier. 

Nytt är att E460 cellulosa får användas i gelatin.

E553b talk får endast användas för ytbehandling av köttkorvar. E903 karnaubavax får bara användas på citrus. 

Förordning 2021/1165 



Nya regler om aromer, se Arom & Kryddföreningens info på deras hemsida. Huvudnyheten är att det blir krav på antingen 

ekologisk arom eller att arompreparatet är framställt från den naturliga råvara som ger aromen. Till exempel en naturlig 

vaniljarom måste vara tillverkad av vanilj, inte av någon annan växt. Detta anges som ”naturlig X arom” där X är ett 

livsmedel eller råvara, som vanilj i exemplet.

För livsmedelsföretag gäller att se att de har uppdaterade produktblad för arompreparat med rätt information om märkning 

och ifall recept görs om ska ingrediensförteckning rättas. (848, artikel 16). Detta träder i kraft 1/1 2022.

KRAVs regler om aromer 9.3.5 och 9.3.7 har inte ändrats, dvs arompreparat ska uppfylla EUs regler och bärarna ska 

dessutom uppfylla KRAVs regler.

Livsmedel, nytt om aromer



Det finns en bilaga I i 2018/848 med utökat antal ämnen som kan märkas som ekologiskt, t.ex. koksalt, naturkorkar, eteriska 

(essentiella) oljor samt mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan och humleskott mm växtdelar, och växtbaserade traditionella 

örtpreparat.

Bilaga I innehåller även silkeskokonger, bomull, ull, och oberedda hudar.

Samt sådana icke-jordbruksprodukter som redan tidigare varit möjligt att märka som ekologiskt, t.ex. jäst.

Koksalt kan även KRAV-certifieras, regel 9.1.3

Bilaga I med ökad omfattning av vad som får 
märkas som ekologiskt



Nya regler kring rengöringsmedel för bearbetnings- och lagerlokaler ska komma, avsatt plats i (EU) 2021/1165, bilaga IV, 

Del C, men där står ännu ingenting. Ref. 2010/848, bilaga II, del IV, p. 2.2.3

I 2021/1165 artikel 12 står att ” Vid tillämpningen av artikel 5.4 i denna förordning får de produkter för rengöring och 

desinfektion som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 889/2008 fortsätta att användas till och med den 31 

december 2023 för rengöring och desinfektion av dammar, burar, tankar, fiskodlingsbassänger, byggnader eller 

anläggningar för djurproduktion enligt del D i bilaga IV till den här förordningen.”

Regler för rengöringsmedel från 2024



”För ändamålen i artikel 24.2 b i förordning (EU) 2018/848 får de icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som 

förtecknas i bilaga IX till förordning (EG) nr 889/2008 fortsätta att användas för produktion av bearbetade ekologiska 

livsmedel till och med den 31 december 2023. Bearbetade ekologiska livsmedel som har producerats före den 1 januari 

2024 med sådana icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung får släppas ut på marknaden efter den dagen till 

dess att lagren har tömts.”

Prövningen av ansökningar för att få dispenser för användning av konventionella ingredienser har skärpts upp med 

utökade krav på dokumentering av att ekologiska alternativ inte finns.

Begränsningar kring vilka konventionella ingredienser som är tillåtna och dispenstiderna har kortats ner till 

sexmånadersperioder. (848, artikel 25 p 4), men med övergångstid till 1/1 2024. 

KRAVs regel 9.1.4 – 9.1.7.

Övergångsregel (EU) 2021/1165, artikel 12 b) för fortsatt användning 
av konventionella ingredienser.



Nytt är att artikel 30, punkt 2.2, tar upp att även företagsnamn inte får vilseleda rörande begreppen ”eko”, ”bio” osv 

(orden räknas upp i bilaga IV)

Man får nu skriva ”EU-vattenbruk” under EU-logon enligt artikel 32, punkt 2

Man får även ange en region istället för land, ex ”Skånskt jordbruk”. Även ändrat i KRAVs regel 20.3.2.

Ursprung kan anges om alla ingredienser som har annat ursprunget inte överstiger 5 % (tidigare var det 2 %)

Märkning



I artikel 28 och 29 finns regler om vad som ska göras om man hittar resthalter eller annat som gör att man misstänker 

att den ekologiska förordningen inte uppfylls

Artikel 39 1 d iii) första strecksatsen: anger tydligare att kontrollorgan ska meddelas av företag i samband med skriftligt 

tillbakadragande

I förordning (EU) 2021/279, artikel 1, står med detaljer om vad ett företag ska rapportera vid misstanke om bristande 

efterlevnad på grund av otillåtna produkter eller ämnen

Artikel 46, punkt 9, innehåller regler för hur EU-kommissionen kan dra tillbaka ett kontrollorgans erkännande om de 

använder otillbörliga metoder

KRAVs regel 3.2.4 har formulerat detta som ” Om du misstänker att produkten inte uppfyller reglerna, ska du 

hålla isär produkten från andra och inte sälja den vidare, och om du har möjlighet undersöka orsaken till 

förekomsten av otillåtna ämnen. Därefter ska du kontakta ditt certifieringsorgan. ”

Regler vid misstanke om otillåtna ämnen mm



2018/848, artikel 28, innehåller anvisningar om särhållning och att undvika kontaminering.

Står om särhållning mellan ekologiska produkter och produkter under omställning och icke-ekologiska produkter.

Det är dock inte specifika regler utan det står enbart att de ska vara ”proportionella och lämpliga”, och att de ska 

”regelbundet ses över och anpassas”.

Kompletterande regler kanske kommer, enligt artikel 28, punkt 3.

KRAVs regel 3.2.3 om att undvika föroreningar har fått tillägget ” Du ska se över och anpassa dina rutiner 

regelbundet.”

Tydligare regler om att undvika kontaminering



Artikel 45 beskriver ett nytt upplägg för import från tredje land som för importerande företags del mest innebär att COI i 

Traces kommer att se lite annorlunda ut. I checklistan innebär det att första frågan rör att importören har certifikat som 

är godkända enligt artikel 46, 47 eller 48 medan andra frågan rör att COI finns och stämmer med underlag (som Bill of

lading) och en ny tredje fråga om COI som inte mottagits. Övergångstiderna på befintliga godkännande utanför EU är 

till 31/12 2024.

En ny ruta i COI kommer att finnas där ”agenter” som förmedlar affärer kan skrivas in.

Regelarbetet pågår. Viktiga förordningar för kontrollorgan som arbetar i tredje land är 2021/1342 och 2021/1698. 

Artikel 44 om Export gör att vi måste ange på certifikat ifall företag har export till tredje land, ännu inga regler om det.

Regler vid import från tredje land, samt export



Nya villkor för vildfångad fisk 

Punkt i förordning 2021/1165, bilaga V. Del B. Hav och Vatten-myndigheten har 

tillfrågats om vad som avses med hållbart i detta sammanhang. Företaget ska 

själv visa att villkoren uppfylls. 

Som tidigare gäller: Artikel 30 5 c) ii, vid produkt från jakt och fiske, att ”den 

term som avses i punkt 1 har i varubeteckningen ett klart samband med en 

annan ingrediens som är ekologisk…”, vilket innebär att benämningen ska 

vara sådan att inte den vilda fisken betecknas som ekologisk.

Vildfångad fisk



Samma regel om färg för att måla på ägg, Bilaga II, del IV punkt 2.2.2 c) och d). (bara redaktionell ändring)

Diverse ändrade regler om vinproduktion, bilaga II, del VI och 2021/ 1165, bilaga V, del D.

Tydligare regel om att jonbytare får användas (2020/464, artikel 23, p 2.), KRAV regel 9.2.1.

Fortsatt arbete med produktionsmetoder för foder aviseras i 2020/464, artikel 24

Reglerna om vad som ska räknas som jordbruksingredienser finns i bilaga II, del IV, punkt 2.2.4. Vissa tillsatser och 

jäst och jästprodukter ska räknas som av jordbruksursprung medan övriga mikroorganismer, färgämnen, vatten, 

koksalt och berikningsmedel inte ska räknas som av jordbruksursprung.

Regler om ”produkter under omställning” har införts i alla led, utom för sammansatta livsmedel.

Diverse regler



Lagkrav om konstaterat behov tydliggjort i regeln

3.4.5 Kemiska medel mot gnagare och insekter

Ändrad

Du ska alltid i första hand använda förebyggande åtgärder vid 

bekämpning av skadedjur. Kemiska medel får du endast 

använda vid konstaterat behov. Kemiska medel mot gnagare 

(rodenticider) får användas i betesstationer. I livsmedelslokaler 

får även betesstationer med kemiska medel mot kackerlackor 

och andra insekter användas. Om du använder kemiska medel 

ska du ha giltigt tillstånds- och kunskapsbevis för detta eller anlita 

ett professionellt bekämpningsföretag. Du ska dokumentera 

placeringen av bekämpningsstationer, vilket medel som 

använts, vem som genomfört bekämpningen och när 

bekämpningen skett. Du ska även göra en utvärdering av 

bekämpningens effektivitet. (K)

KRAVs regel 3.4.5

https://regler.krav.se/unit/krav-regulation/3fb3c50b-4e9d-4867-ae9e-586622e607b8


2.1.3 Tillagt att om ”Du förmedlar KRAV-certifierade produkter utan att sälja och 

hantera dem” behövs inte KRAV-certifiering.

3.4.6 Tillagt om att restauranger får sätta ut bekämpningsmedelsstationer

8.4.2 Vildväxande, Tillagt ” Du ska dokumentera när och var du plockar olika växt- och 

svamparter, vilka arter du plockar, och vilka mängder.”

9.3.3 Glycerol är tillåtet som lösningsmedel för växtextrakt.

10.2.6, 10.2.7, 10.5.3,  Slakt, tillagt om regler för fjäderfä

11.4.4 Tillåtetbedömning av FiBL

18.2.14 Löpande avvikelserapportering till KRAV från certifieringsorganen

Övriga nya KRAV-regler



Swedac bedömer kontrollorganen och godkänner dem hösten 2021.

Kontrollorganen genomför revisioner från 1/1 2022 enligt nya reglerna.

Certifikat enligt nya reglerna utfärdas löpande under hela 2022.

Projekt om att certifikat ska utfärdas i Traces är framskjutet till obligatorisk start 1/1 2023.

Ny mall för certifikat gäller från 1/1 2022.

Konsoliderad version av de nya EU-reglerna finns ännu inte.

Läget för nya regler 2021-12-01



och välj ”Formatera bakgrund”

Välj sedan ”Transparens” 30%


