
KRAV.
KRAV är miljömärket för mat. Det 
garanterar att maten är produce-
rad utan konstgödning och kemis-
ka bekämpningsmedel. 

För kött, ägg och mjölk innebär 
Krav-märket att djuren levt på en ekologisk bond-
gård, där de fått gå ute så mycket som möjligt och 
bara ätit foder som odlats utan konstgödsel och 
bekämpningsmedel. Hönsen är så kallade sprätt-
höns, med gott om plats att röra sig på, och kalvarna 
får följa sin mor den första tiden. 

Du även kan hitta KRAV-märkta importerade 
varor, som kaffe, te, frukt med mera i din butik. Fråga 
till exempel efter KRAV-märkta bananer.

KRAV, Kontrollföreningen för ekologisk odling, 
står bakom märket. Den har idag 23 medlemmar 
som bland annat representerar miljö- konsument- 
och producentorganisationer, däribland Svenska 
Naturskyddsföreningen. Webbadress: www.krav.se

Den nordiska Svanen.
1990 beslutade Nordiska Minister-
rådet om en nordisk miljömärkning, som 
fi ck namnet Svanen. I Sverige, Norge, 
Finland och Island skapades miljömärk-
ningsstyrelser med representanter för 
stat, industri, handel och organisationer. Danmark 
valde i början att stå utanför men har nu gått med 
i samarbetet. 1992 lämnade Svenska Naturskydds-
föreningen sin plats i Svanens styrelse och satsade 
fullt ut på Bra Miljöval i stället.
Webbadress: www.svanen.nu

TCO märkning.
TCO-märkningen är en global kvali-
tets- och miljömärkning av datorer, bild-
skärmar, skrivare faxar, kopiatorer och 
mobiltelefoner. Märket visar att appa-
raten uppfyller stränga krav på såväl 
arbetsmiljö som yttre miljöpåverkan, och att den är 
energieffektiv. Webbadress: www.tcodevelopment.
com

EU-blomman.
EU:s miljömärkning Blomman är ännu 
så länge sällsynt i Sverige. Det beror 
främst på att arbetet med en gemen-
sam miljömärkning för EU-länderna 
gått trögt, eftersom inte mindre än fem-
ton länder skall enas om hur kritrierna 
skall utformas. En av produkterna som 
märks med Blomman är lackfärg och målarfärg för 
inomhusbruk. I Sverige har kraven inte inneburit 
någon nämnvärd skillnad på vad färgerna innehåller. 
SIS Miljömärkning leder det svenska arbetet med att 
ta fram kriterier för EU-blomman. Webbadress: www.
svanen.nu 

FSC.
FSC – Forest Stewardship Council 
– är en miljöcertifiering av ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
skogsbruk. Organisationen är obe-
roende och ideell organisation med 
säte i Mexico. 

Svenska Naturskyddsföreningen   Andra miljömärken. 

Andra 
miljömärken.
Det fi nns fl era miljömärken i Sverige. Även om det kan verka lite 
förvirrande har det bidragit till miljömärkningens framgångar. Ingen 
annanstans har miljömärkningen haft så stort genomslag som i 
Sverige. 

I faktabladet ”Detta är Bra Miljöval” kan du läsa mer om Svenska 
Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Här presenterar vi de 
andra som är bra att känna till.                                              



Utifrån globala grundprinciper utarbetar man natio-
nella eller regionalt anpassade FSC-kriterier för håll-
bart skogsbruk. Skogsbruksföretag som uppfyller 
kriterierna kan certifi eras enligt FSC. Produkter som 
bygger på FSC-råvara kan sedan märkas med FSC-
symbolen. Trävirke, trämöbler och pappersmassa för 
tryckpapper är vanligast.  
Webbadress: www.fsc-sverige.org  

Demeter.
Demeter-märket står för biodynamisk och 
ekologisk odling. Märket har funnits läng-
re än KRAV men har minskat i betydelse 
sedan KRAVs tillkomst. Mellan Demeter 
och KRAV fi nns ett samarbete som  inne-
bär att de odlare som vill kan ansluta sig till KRAV via 
Demeterförbundet. Det som främst skiljer Demeter 
från KRAV är att biodynamiska preparat används på 
fälten och vid kompostering av till exempel gödseln.
Webbadress: www.demeter.nu

EU:s energimärkning
EU:s energimärkning är inget miljö-
märke, utan talar om hur energisnål 
vitvaran är. I Sverige ansvarar Kon-
sumentverket för märkningen och idag 
märks kylar, frysar, tvättmaskiner, tork-
tumlare, kombinerade tvätt-torkmaski-
ner samt diskmaskiner. Inom kort även 
ljuskällor. 

Bland annat visas hur energieffektiv apparaten är 
på en skala från A-G där A är låg förbrukning och 
G är hög och med pilar från grönt till rött. Hur bra 
maskinen tvättar och diskar redovisas, liksom volym 
och kapacitet. Handlarna är skyldiga att märka alla 
apparater i sin butik. 
Webbadress: www.konsumentverket.se

Andra märken.  
På många varor sitter symboler som lätt kan förväx-
las med miljömärken. Det fi nns redan många och fl er 
kommer säkert att dyka upp. En del säger något om 
produkten även om de inte är några miljömärken,  till 
exempel Nyckelhålet, Rättvisemärket  och Astma- 
och allergiförbundets symbol. 

Andra betyder inget för innehållet, till exempel 
WWF:s panda och returpilarna. 

Falska miljömärken.
Dessutom ser man ibland löv, fi skar, blommor och 
andra märken som producenterna själva hittar på för 
att ge sina varor en miljövänlig anstrykning. Sådana 
märken gör stor skada eftersom de förvirrar konsu-
menterna. 

Bra med fl era märken.
Det kan verka förvirrande att Sverige har fl era märk-
ningssystem, men det har bidragit till miljömärkning-
ens framgångar. De olika systemen driver på var-
andra och många utländska miljömärkningssystem 
sneglar på de svenska framgångarna.  

Bra Miljöval är det enda systemet där kraven 
utformas helt av en oberoende natur- och miljöor-
ganisation. Med  Bra Miljöval-märkningen påverkar 
Svenska Naturskyddsföreningen inte bara markna-
den, utan också andra märkningssystem. För-ening-
en samarbetar även med Svanen, KRAV och TCO 
i organisationen Miljömärkarna med webbadress 
www.miljomarkarna.se

Svenska Naturskyddsföreningen
Handla Miljövänligt

Box 7005, 402 31 Göteborg
tel: 031-711 64 50, fax: 031-711 64 30

e-post: gbg@snf.se  
www.snf.se

Svenska Naturskydds föreningen upp täcker hoten mot miljön och tar fram lösningar. Vi skapar opinion och sätter press på makt havare 

inom politik och näringsliv. Bli medlem du också! Ring 08-702 65 00 eller kontakta Svenska Naturskydds föreningen där du bor.

Varunummer: 9154.   

Vill du veta mer? Läs om Bra Miljöval och Svenska Naturskyddsföreningen på: www.snf.se  
 


