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Åtgärder revidering hållbarhetskriterier 
mjölk och mejeri 
Följande kriterier i produktgruppen har inte ingått i revideringen: EU-
ekologisk vara Krav ID 11009 samt Ansvarsfullt producerad fodersoja Krav ID 11113  
 

KravID Namn och nivå Version 2020-
12 

Namn och nivå 
2020-12 

Åtgärder version 
2020-12 

NYTT Information om råvarans 
ursprung – mjölk och 
ägg - basnivå 

11450 Information om 
råvarans ursprung – 
mjölk och ägg - basnivå 

Ihopslagning av Krav ID 
10889:1 och 11010. 
Kravet gäller för både 
sammansatta och enkla 
produkter. Förtydligat att 
informationen ska finnas 
tillgänglig och kunna 
kontrolleras vid 
anbudstillfället och under 
avtalets gång. Även för 
eventuella 
ersättningsprodukter.    

NYTT Hälsoövervakning och 
förebyggande djurhälsa – 
mjölk - basnivå 

11449 Hälsoövervakning och 
förebyggande djurhälsa 
– mjölk - basnivå 

Nytt krav i enlighet med 
svenska djurskyddsregler 
om dokumentation och 
förebyggande djurhälsa. 
Bas i svensk djurskyddslag 
omhändertas 
dokumentation på 
hälsorelaterade 
parametrar såsom 
sjuklighet, dödsfall och 
semineringsresultat samt 
förebyggande 
klövhälsoåtgärder som har 
starka kopplingar till 
djurhälsan. Bevisas med 
grundcertifiering, svensk 
lagstiftning eller 
anslutning till 
djurhälsoprogram hos 
husdjursförening. 
Inkluderas i kravpaket. 
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10429 Betesdrift - basnivå 10429:1 Betesdrift–mjölk- 
basnivå  

Ändrar kravtext i enlighet 
med Jordbruksverkets 
föreskrifter SJVFS 
2019:18 6 kap. 4-7 §§.  
Förtydligat betessäsong så 
som den definieras i 
produktionslandet samt 
definition av bete enligt 
SJV föreskrifter och 
kontrollvägledning. Tillagt 
förslag till uppföljning. 
Tillagt förslag på bevis 
råvaruursprung 
+laghänvisning eller 
annan dokumentation.  
Inkluderas i kravpaket. 

10450:1 Ekologisk vara – tillägg 
mjölk – avancerad nivå  

10450:2 Ekologisk vara – tillägg 
mjölk– avancerad nivå  

Ändrade tilläggskrav: 
”Djur ska under 
betesperioden kunna 
vistas ute större delen av 
dygnet och ha fri tillgång 
till bete” har ändrats till 
”samtliga djur ska vistas 
ute minst 2 månader 
utöver betesperioden om 
minst 60 dygn.” 
inkluderat beteskrav om 
minst 12 timmar per dygn 
för samtliga djur över 6 
månader. Kalvning ska 
kunna ske avskilt från 
andra djur och kalvar ska 
få dia minst ett dygn har 
ändrats till plan för 
förebyggande hälsoarbete 
och smärtlindring vid 
operativa ingrepp.   
 
Förtydligat betesperiod, så 
som den definieras i 
produktionslandet. 

Tillagda kriterier i produktgruppen 

11385 Grovfoder till kalvar – 
nötkött – basnivå  

11385 Grovfoder till kalvar – 
nötkött och mjölk - 
basnivå 

Nyutvecklat mars 2020. 
Grovfoder till kalv från en 
tidig ålder är en 
förebyggande åtgärd för 
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djurhälsa, odling av 
grovfoder (vallväxter) ger 
även miljömässiga 
mervärden till jordbruket 
såsom ökad mullhalt. 
Förslag till bevis är IP 
grundcertifiering, QS 
standard, dansk kalv, 
råvaruursprung 
+laghänvisning eller 
annan dokumentation.  
Inkluderas i kravpaket. 

10916:4 Operativa ingrepp med 
bedövning – nötkött – 
basnivå 

10916:4 Operativa ingrepp med 
bedövning – nötkött 
och mjölk - basnivå 

Reviderat mars 2020. Då 
borttaget ”lokalt” 
bedövade och ”kirurgisk” 
kastrering. Skrivning i 
enlighet med 4 kap. 2 § 
djurskyddslagen 
(2018:1192). Tillagt 
förslag till uppföljning. 
Förslag på bevis är IP 
grundcertifiering eller 
annan certifiering, 
råvaruursprung 
+laghänvisning eller 
annan dokumentation.  
Läggs till i 
produktgruppen mjölk 
och mejeri för applikation 
på mjölkkor. Inkluderas i 
kravpaket 

11398 Ansvarsfull 
antibiotikaanvändning – 
kött – basnivå  

11398 Ansvarsfull 
antibiotikaanvändning 
– kött och mjölk- 
basnivå 

Nyutvecklat mars 202. 
Formulerat i enlighet med 
ny EU förordning som 
träder i kraft 2022, EMA, 
WHO och 
Jordbruksverkets 
föreskrifter. På basnivå 
och gäller för det röda 
köttet (dvs gris, nöt, mjölk 
och lamm). Förslag till 
uppföljning har utökats 
avsevärt med 
exempelfrågor till 
producent vid uppföljning 
av antibiotikakriterium.  
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Förslag på bevis IP 
grundcertifiering eller 
annan certifiering, 
råvaruursprung 
+laghänvisning anslutning 
till kontrollprogram eller 
annan dokumentation.  
Inkluderas i kravpaket. 

10422:2 Foder utan GMO-
innehåll – spjutspetsnivå  

10422:2 Foder utan GMO-
innehåll – 
spjutspetsnivå  

Reviderades i mars 2020. 
Ändrade då namn från 
GMO-fritt foder. Även 
från fritt från till ”utan 
innehåll” i kravtexten. 
Förslag till bevis är 
utökade med tysk 
certifiering enligt ”Ohne 
gentechnik”. 
Branschöverenskommelse 
i Sverige. Samma krav ID 
för alla animaliegrupper. 
Inkluderas i kravpaket. Se 
även inriktningsbeslut:  
UHM-2019-0019 

11393 Operativa ingrepp med 
bedövning och 
smärtlindring – nötkött 
– avancerad nivå 

11393 Operativa ingrepp med 
bedövning och 
smärtlindring – 
nötkött och mjölk – 
avancerad nivå 

Nyutvecklat mars 2020. 
Smärtlindring i samband 
med bedövning minskar 
ytterligare stressen för 
djuren vid operativa 
ingrepp och kan förlänga 
bedövningens effekter. 
Smärtlindring är inte 
obligatoriskt för 
djurhållare och ses därför 
som ett 
djurskyddsmässigt 
mervärde som kan 
efterfrågas vid offentlig 
upphandling. Förslag på 
bevis är IP certifiering på 
sigillnivå eller KRAV 
certifiering.  Tillagt förslag 
på uppföljning. 

11394 Minskad klimatpåverkan 
från produktionen – 
nötkött - avancerad nivå 

11394 Minskad 
klimatpåverkan från 
produktionen – 

Nyutvecklat mars 2020. 
Nötkreatur orsakar globalt 
stora utsläpp av 
växthusgaser och det finns 
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nötkött och mjölk - 
avancerad nivå 

olika sätt och olika 
initiativ som syftar till att 
minska denna utan att 
göra avkall på 
djurvälfärden, bland 
annat genom analys av 
utsläppskällor eller byte 
av fossil energi mot 
förnyelsebar.   
Förslag på bevis är 
klimatcertifiering, KRAV 
certifiering eller 
dokumentation på 
genomfört 
rådgivningsprogram för 
minskad klimatpåverkan. 

11395 Produkter av oljepalm i 
foder - spjutspetsnivå 

11395 Produkter av oljepalm i 
foder - spjutspetsnivå 

Nyutvecklades i mars 
2020. Produktionen av 
oljepalm för produktion 
av palmolja och dess 
biprodukter har 
förknippats med 
avskogning, ökade 
koldioxidutsläpp och 
negativ 
ekosystempåverkan i 
känsliga områden. 
Biprodukter av oljepalmen 
används vanligen som 
fettillsats i djurfoder. 
Kriteriet säkerställer att 
investering sker i hållbar 
produktion av palmolja 
för den andel foderfett 
som används vid 
framställning av 
produkterna. Förslag till 
bevis är certifiering enligt 
RSPO eller intyg på 
inbetalade RSPO-krediter.    

Borttagna kriterier  

11010 Information om ursprung - 
enkla produkter - basnivå 

Tas bort ur 
produktgruppen 

- Ersätts med 11450 

10889:1 Information om 
ursprung – sammansatta 

Tas bort ur 
produktgruppen 

- Ersätts med 11450 
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produkter – avancerad 
nivå 

10430:1 Operativa ingrepp - 
basnivå 

Arkiveras - Ersätts med 10916:4 

10907:1 Hälsoredovisningssystem 
– spjutspetsnivå  

Arkiverat - Arkiveras i enlighet med 
beslut för nötkött och 
griskött, mars 2020.  

10416:1 Antibiotikaförskrivning – 
avancerad nivå 

Tas bort ur 
produktgruppen 

- Arkiveras i enlighet med 
beslut för nötkött och 
griskött, mars 2020. 
Ersätts av Krav ID 11398 

10914:1 GMO-fritt foder – 
spjutspetsnivå  

Arkiverat - Ersätts med 10422:2 

 
 
Tillagda kriterier i undergrupp mjölk och mjölkprodukter av får- och getmjölksråvara   
 
KravID Namn och nivå Version 2020-

12 
Namn och nivå 
2020-12 

Åtgärder version 
2020-12 

10442 Operativa ingrepp – 
basnivå   

10442:1 Operativa ingrepp med 
bedövning – lamm-och 
fårkött – basnivå  

Se åtgärdsdokument 
får- och lammkött 

10443:1 Betesdrift – avancerad 
nivå 

10443:2 Betesdrift och 
utevistelse – får-och 
lammkött – basnivå  

Se åtgärdsdokument 
får- och lammkött 

11398 Ansvarsfull 
antibiotikaanvändning – 
kött – basnivå  

11398 Ansvarsfull 
antibiotikaanvändning 
– kött och mjölk - 
basnivå 

Se ovan  

11009 Eu-ekologisk vara - 
basnivå 

11009 Eu-ekologisk vara - 
basnivå 

Ej reviderat  
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