Guide:

Så använder du märket i butik,
direktreklam och print
Här är en enkel guide för hur du använder ursprungsmärkningarna Från Sverige,
Kött från Sverige och Mjölk från Sverige i butik, direktreklam och print,
i näthandel och vid andra tillfällen när märket ska synas intill en vara.
Om du vill ha original för butiksmaterial kontakta oss gärna.
Har du frågor eller vill veta mer, kontakta Lotta Hovhammar;
lotta.hovhammar@svenskmarkning.se.
Konsumenten vill gärna välja svenskproducerade varor – låt märket
synas ordentligt i kommunikationen och på rätt sätt!
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Märket står för svenskt ursprung och har tydliga kriterier
De tre ursprungsmärkningarna har samma regelverk – odling och uppfödning
har skett i Sverige och varan är både förädlad och förpackad här.
I varor som korv, bröd, ost och yoghurt är kött-, ägg-, fågel-, fisk-, skaldjursoch mjölkråvara alltid 100 % svensk, och minst 75 % av ingredienserna är svenska.
Ursprungsmärkningens fem kriterier
• Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
• Odling har skett i Sverige
• All förädling samt packning har gjorts i Sverige
• Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100 % svenskt, även i
sammansatta produkter.
• I sammansatta produkter ska minst 75 % vara svenskt. Ost, müsli, leverpastej, korv,
fruktyoghurt eller en kaka med choklad är några exempel.
Varje produkt som får bära märket är godkänd av Svenskmärkning AB. Därför är det
viktigt att märket används korrekt, så att konsumenterna kan lita på märket och
inte blir vilseledda.
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Varumärke:
Wadstens

Artikelbenämning:
Sidfläsk varmrökt

Storlek:
3 kg

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

Rökt sidfläsk från gris, koksalt , socker.

Produktgruppsindelning:

308514635727 / Färskvaror/Kylvaror  Köttprodukter 
Charkuterier utom korv  Sidfläsk, varmrökt

Tillverkningsland:

Näringsvärde

Märkning
Typ av märkning:

Kött från Sverige

Allergener

Uppgiftslämnare

Tillverkare

Namn:

Wadstens Kött & Chark AB

Namn:

Wadstens

Hemsida:

http://wadstenschark.se/

Hemsida:

www.wadstenschark.se

Övrigt

Digital artikelinformation i Validoo och andra system
Om märkningen är angiven i produktbladet på Validoo, eller det interna eller externa
system ni använder, är det enkelt att se vilka produkter som är godkända för ursprungsmärkningen. Om informationen inte är angiven, rekommenderar vi dig att tala med
den som är ansvarig för att lägga in produktuppgifter.
Med informationen inlagd i systemet underlättas jobbet med att använda
och lyfta märket på rätt sätt i kommunikationen och göra ursprungsmärkningen tydlig
för konsumenten.
Det gäller all kommunikation i butik, print, näthandel, appar och andra kanaler.
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Kravspecifikation
Förvaring

Tillagning

Så här anges märkningen i Validoo respektive Dabas.
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Om märkningen finns på förpackningen kan
du använda märket
De svenska ursprungsmärkningarna Från Sverige, Kött från Sverige
och Mjölk från Sverige har tydliga regler och krav på kontroll och
uppföljning. Det gör att märket har ett värde som konsumenterna
kan lita på och märkningen gör det därmed enkelt att göra ett
medvetet val.
Använd märket. Lägg inte en svensk flagga bredvid märket.
Märket har tydliga regler för svenskt ursprung och betyder att
varan är odlad eller född och uppfödd i Sverige, och att den är
förädlad och förpackad här. Flaggan har inte tydliga kriterier
på motsvarande sätt.

VECKANS
EXTRAPRISER
49

90

/kg

Mellanlagrad
Grevé, 1 kilo

Om du ser märket på varan
kan du alltid lägga in märket
i layouten intill varan,
så att det syns att de hör ihop.
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VECKANS
EXTRAPRISER
790/st
Mellanmjölk,
1 liter

Om du ser märket på varan
kan du alltid lägga in märket
i layouten intill varan, så att
det syns att de hör ihop.
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Använd märket!
När varan är godkänd och märkt med Från Sverige,
Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige, använder
du märket, inte en svensk flagga. Märket står för
svenskt ursprung enligt bestämda kriterier, som
innebär att produkten är odlad eller född och uppfödd
i Sverige och den är både förädlad och förpackad
här. Den svenska flaggan har inte tydliga kriterier på
motsvarande sätt.

VECKANS
EXTRAPRISER
1790/st

Lingonsylt,
400 gram

Den svenska flaggan motsvarar inte några konkreta
regler. Exempelvis förekommer den ibland på importerad råvara som endast är förädlad och förpackad i
Sverige, eller så kan den exempelvis innehålla svenska
råvaror som är förädlade och förpackade utomlands.
Sådana produkter får inte använda märket Från Sverige,
Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige, eftersom
varorna inte lever upp till märkningens kriterier.
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VECKANS
EXTRAPRISER
Dessa äpplen och morötter är anslutna till
ursprungsmärkningen Från Sverige och då ska
märket Från Sverige användas i kommunikationen, inte den svenska flaggan. Märket står
för svenskt ursprung enligt bestämda kriterier
som innebär att varan ska vara odlad eller
född och uppfödd här i Sverige och den ska
vara både förädlad och förpackad här.
Den svenska flaggan har inte tydliga kriterier
på motsvarande sätt.

990/kg
Morötter, 1 kilo

2490/kg
Äpplen, Aroma,
400 gram
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Utmärkt ursprung
Titta efter märket!

Utmärkt ursprung
Titta efter märket!

Använd gärna märket kopplat till
en produkt om exempelvis lådan
eller SRS-backen bär märket.

Använd ”Titta efter märket!” vid lösvikt
eller generell märkning
Om du har en kampanj eller vill skylta upp svenskt
ursprung för exempelvis svenska äpplen, kan du alltid
använda ”Titta efter märket!” ovanför disken eller intill
märkta varor.
Med den uppmaningen vilseleds inte konsumenten att
tro att allt har svenskt ursprung, men påminns om att titta
efter ursprungsmärket.
Intill varorna kan gärna en informativ skylt placeras med
förklaring om vad ursprungsmärkningen betyder.
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Märket betyder att:
• Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
• Odling sker i Sverige.
• All förädling och packning sker i Sverige.
• I sammansatta produkter är minst 75 % svenskt.
Korv, bröd och fruktyoghurt är några exempel.
• Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är
100 % svensk, även i sammansatta produkter.
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Titta efter märket!
Läs mer på
frånsverige.se

Använd hylldekaler med ”Titta efter märket!”
Du kan alltid använda hyllkantsetiketter med ”Titta efter märket”
i anslutning till märkta produkter. Det går bra även om de svenska
varorna inte står exakt där hyllkantsetiketten sitter eftersom det
är en uppmaning till konsument att titta efter märket och ta ett
medvetet beslut.
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Du kan alltid använda ”Titta efter märket”
som golvdekal eller liknande, för att skapa
image kring de svenska produkterna.
Även takskyltar med uppmaningen
”Titta efter märket!” fungerar bra eftersom
det inte vilseleder kunden utan bara ökar
uppmärksamhet kring ursprungsmärkningen.
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Titta efter märket!
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Kött från Sverige och tidigare Svenskt kött-märkningen
Ursprungsmärkningen Kött från Sverige ersatte märket Svenskt kött den
1 januari 2017.
Kött från Sverige har ett mer omfattande regelverk än Svenskt kött.
Under en övergångsperiod finns båda märkena på förpackningar i handeln.
Använd märket Kött från Sverige i första hand vid produkter märkta
Kött från Sverige eller om du vet att det är en vara som väntar på ny
förpackning.
Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige
står för ett definierat svenskt ursprung som innefattar att varan även ska
vara förädlad och förpackad i Sverige. Varan måste vara godkänd av
Svenskmärkning AB för att ursprungsmärkningen ska få användas.
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VECKANS
EXTRAPRISER
Sammansatta varor som müsli, fruktyoghurt,
bröd och köttbullar
Sammansatta varor som innehåller 75 % eller mer svenskt kan
ursprungsmärkas.
När varan innehåller kött-, ägg-, fågel-, fisk-, skaldjurs- eller
mjölkråvara måste detta alltid vara 100 % svenskt för att få märkas.
Varan måste vara godkänd av Svenskmärkning AB för att
ursprungsmärkningen ska få användas. Du kan se om en vara är
godkänd om förpackningen är märkt alternativt i Validoo eller
motsvarande system.

Köttbullar, 600 gram
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Märket Mjölk från Sverige
Mjölk från Sverige är ett nytt märke för ursprungsmärkning
av mejerivaror. Sedan tidigare märks mejerier med märket
Från Sverige, och båda märkena kommer att användas på
mejerivaror och ost.
I kommunikationen använder du i första hand det märke
som anges eller visas på varan, men du kan alltid använda
Från Sverige om produkten är godkänd.
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Här ska du inte använda märket!

VECKANS
EXTRAPRISER

Om det bara står ”svenskt ursprung” på varan, eller om varan är försedd med
en svensk flagga eller annan symbol, ska du inte lägga ursprungsmärket intill
varan.
Märket Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige har tydliga
regler för svenskt ursprung. Det har inte den svenska flaggan på motsvarande sätt. Därför är det viktigt att märket används korrekt vid godkända
produkter, så att konsumenterna kan lita på märket och inte blir vilseledda.

Om det bara står ”svenskt ursprung” på
varan eller om varan är försedd med en
svensk flagga kan du inte kommunicera
Från Sverige-märket intill varan.
Ursprungsmärkningen Från Sverige,
Kött från Sverige och Mjölk från Sverige
står för ett definierat svenskt ursprung.
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Nötfärs, 500
gram

7990/kg
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