
CERTIFIERINGAR
Trovärdiga tredjepartscertifieringar innebär att produktionen är regelbundet kontrollerad av en oberoende revisor. 
Trovärdighet innebär att resultaten är publikt tillgängliga. Om standarden tillåter märkning av produkter bör det finnas  
en spårbarhetsstandard. Många certifieringssystem har olika nivåer för spårbarhet. Reglerna för märkning eller påståenden 
ska vara tydliga och kontrolleras för att undvika missförstånd och minimera förfalskningar. Certifieringar som bygger på 
aktiv och balanserad medverkan från producenter, köpare och civilsamhället bidrar till att skapa dialog och transparens. 
Medlemskap i ISEAL Alliance bidrar till hög trovärdighet. ISEAL är en global medlemsorganisation för hållbarhetsstandarder. 

KRAV (www.krav.se):
Svenskt certifierings- och märkningssystem för ekologisk produktion utifrån 
EUs minimiregler med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och 
klimatpåverkan. KRAV verkar för att minimera naturfrämmande ämnen och för 
att stärka markens långsiktiga produktionsförmåga, skydda den biologiska och 
genetiska mångfalden. KRAV certifierar även butiker och restauranger.

Euro leaf – Europalövet (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en):
Europeiskt certifieringssystem och produktmärkning för ekologisk produktion där 
minst 95 % av ingredienserna ska vara ekologiskt framställda i enlighet med relevant 
EU-lagstiftning. Systemet har inga sociala krav. 

Rainforest Alliance (www.rainforest-alliance.org):
Rainforest Alliance certifierar jordbruk enligt en hållbarhetsstandard som adresserar 
viktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska krav. Systemet har extra fokus på 
bevarande av skyddsvärd natur och biologisk mångfald. Rainforest Alliance-sigillet 
används för märkning av varor. ISEAL-medlem.
Rainforest Alliance slogs ihop med UTZ i januari 2018 och organisationerna kommer 
att ha en gemensam standard 2020.

UTZ Certified (www.utz.org):
Certifiering och märkning for kaffe, te, kakao och nötter enligt en 
hållbarhetsstandard som adresserar viktiga sociala, miljömässiga och ekonomiska 
krav. ISEAL-medlem. 
UTZ slogs ihop med Rainforest Alliance i januari 2018 och organisationerna kommer 
att ha en gemensam standard 2020.

Svenskt sigill Klimatcertifiering (www.sigill.se):
En tilläggscertifiering till Svenskt Sigill som innebär att företagets verksamhet 
har vidtagit åtgärder för minskad klimatpåverkan. De viktigaste reglerna för 
klimatcertifiering handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och 
energieffektivisering. Produkter från certifierad odling/djuruppfödning kan märkas. 

Svenskt sigill Naturbeteskött (www.sigill.se):
En tilläggscertifiering till Svenskt Sigill som innebär att djuren har betat på 
de svenska naturbetesmarkerna, vilket gynnar biologisk mångfald. Kött från 
certifierade gårdar kan märkas.

MSC – Marine Stewardship Council (www.msc.org):
Certifierings- och märkningssystem for vildfångad fisk och skaldjur.  
MSCs miljöstandard för ett mer uthålligt fiske används i oberoende granskningar
för att bedöma om ett fiske bedrivs på ett mer hållbart sätt. Fiskbestånden  
ska vara livskraftiga, den marina miljön värnas och yrkesfisket ska ha en god 
förvaltning. ISEAL-medlem.

ASC – Aquaculture Stewardship Council (www.asc-aqua.org):
Certifierings- och märkningssystem for odlad fisk och skaldjur som främjar 
ansvarsfulla odlingsmetoder. Standarden innehåller krav som skyddar naturvärden, 
biologisk mångfald, vattenresurser samt sociala krav for trygga arbetsförhållanden 
och respekt för lokalsamhällen. ISEAL-medlem.

Fairtrade (www.fairtrade.se):
Ett certifierings- och produktmärkningssystem som bidrar till förbättrade 
arbets- och levnadsvillkor for odlare/anställda i utvecklingsländer. Fairtrade har 
ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier, däribland ett minimipris och en 
utvecklingspremie per råvara. ISEAL-medlem.

RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil (www.rspo.org):
Certifierings- och märkningssystem for oljepalmsprodukter. Standarden inkluderar 
viktiga miljömässiga och sociala kriterier så som förbud för avskogning och 
omvandling av naturliga habitat, krav på trygga arbetsförhållanden, minskad 
användning av bekämpningsmedel samt respekt för lokalsamhällen.
RSPO har olika spårbarhetsalternativ. ISEAL-medlem.

FSC – Forest Stewardship Council (www.se.fsc.org):
Certifierings- och märkningssystem för skogsbruk och produkter som timmer, 
papper, förpackningar, grillkol, gummi och rotting. Systemet omfattar även 
returpapper. FSC- standarden har fokus på biologisk mångfald och ekologiskt 
värdefulla miljöer, samt ställer krav på säkra och trygga arbetsförhållanden, att 
urfolks rättigheter respekteras och att kulturminnen skyddas. ISEAL-medlem.
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