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Bedömning av produkter som tillåtna för användning i ekologisk produktion
Beslut
Nedanstående produkter är tillåten att använda i ekologisk produktion certifierad enligt KRAV1s
regler och Rådets förordning (EG) nr 834/20072 samt Kommissionens förordning (EG) nr
889/20082 enligt underlag som granskats av Kiwa.
Produkt
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Quaterna®Activa 500 – gödseltillsats
Quaterna®Terra UAB - jordförbättringsprodukt

Beslutet gäller tre år, från och med dagens datum, det vill säga till och med 2022-06-14.
Detta beslut gäller under förutsättning att de villkor som beslutet grundar sig på i KRAVs regler
och EUs lagstiftning inte ändras.
Om produkten eller tillverkningsprocessen ändras, vad gäller typ av råvaror/ingredienser,
processtillsatser och/eller tillverkningsförfarande ska detta omedelbart meddelas Kiwa, som
avgör om en förnyad bedömning behövs.

Marianne Hellbe
Kiwa Certifiering
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KRAVs gällande regler, se www.krav.se/regler
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
2 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll
2

Kiwa Sverige AB

Box 1940

Besöksadress:

Tel:

+46 (0)18 17 00 00

Bg: 645-8558

751 49 Uppsala

Fålhagsleden 57B

Fax:

+46 (0) 455 - 104 36

Org nr: 556565-3358

www.kiwa.se

E-post:

se.info@kiwa.com

Marknadsföring
• Produkten kommer att presenteras på KRAVs hemsida (www.krav.se)

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 får inte användas, varken i produktmärkning eller i
annan produktinformation
• 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.

Om ni önskar få en förnyad bedömning efter tre år är ni välkomna att skicka in en ny ansökan.
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Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Kiwa.

Med vänliga hälsningar

Marianne Hellbe
Revisor
Kiwa Certifiering
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