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Bedömning av produkt som tillåten för användning i ekologisk produktion  
 
Beslut 
Nedanstående gödsel-/jordförbättringsprodukt är tillåten att använda i ekologisk produktion 
certifierad enligt KRAVs regler1 och EUs lagstiftning för ekologisk produktion.2,

 
3

 enligt underlag som 
granskats av Kiwa. 
 

Produkt     
 

Eco-Plon Volcanic Minerals 
 
Produceras av företaget:  
AINEG-POL 
  

 

 
Beslutet gäller tre år, från och med dagens datum, det vill säga till och med 2024-09-21. 
 
Om produkterna eller tillverkningsprocessen ändras, vad gäller typ av råvaror/ substrat/ 
processtillsatser och/eller tillverkningsförfarande ska en förnyad bedömning göras. 
 
Villkor 
Under 2022 ska förnyad analys tas för att bekräfta tungmetallinnehåll och högsta tillåtna givor i 
KRAV-ekologisk odling. 
 
Intyget gäller under förutsättning att de villkor som beslutet grundar sig på i KRAVs regler och EUs 
lagstiftning inte ändras.  
 

 
Marianne Hellbe 
Kiwa Certifiering 

  

 

 

 
1 KRAVs gällande regler, se www.krav.se/regler  
2 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter  
3Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekolo-

giska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll 

mailto:marianne.hellbe@kiwa.com
http://www.krav.se/regler
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Marknadsföring och information 
 

• Produkten kommer inom kort att listas på KRAVs hemsida och så småningom även på Fibl:s  lista 

 

Observera märkningsreglerna vid tillåtetbedömning 

• Produkten får inte benämnas KRAV-godkänd eller ekologisk. 

• KRAVs namn får inte förekomma på produkten (i märkningen) 

• KRAVs logotyp för produktionshjälpmedel, varken i produktmärkning eller i annan produktin-
formation 

Exempel på text som kan användas på produktetikett/märkning: 
”Produkten är tillåten att använda i ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 
samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008). 
Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB.” 
  
Exempel på text som kan användas i produktblad: 
Produkten är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt 
Rådets förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008). 
Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB.  
 

 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marianne Hellbe 
Revisor 
Kiwa Certifiering 

 


