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Bedömning av produkt som tillåten att använda i ekologisk
produktion
Beslut
Nedanstående ensileringsmedel är tillåtna att använda i ekologisk
produktion certifierad enligt KRAVs regler och Rådets förordning (EG)
nr 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, enligt
underlag som granskats av Kiwa Sverige AB.
Produkt
Lalsil Dry Organic HC

Beslutet gäller tre år, från och med dagens datum, det vill säga till och
med 2020-12-04. Detta förutsätter att vare sig produkterna eller aktuell
lagstiftning ändras.
Om några förändringar i produkterna görs vad gäller ingående
råvaror/ingredienser ska detta omedelbart meddelas Kiwa, som avgör
om förnyad bedömning behövs.
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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, 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.
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Fakturering
Kiwa kommer att fakturera er enligt gällande prislista eller avtalad offert
för handläggning av ärendet.
Om ni önskar få en förnyad bedömning efter tre år är ni välkomna att
skicka in en ny ansökan. Har ni frågor med anledning av ovanstående
är ni välkomna att kontakta Kiwa.
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