
Ursprungsmärkningen för svenska råvaror, livsmedel och växter.

Titta efter mÄrket  
nÄr du handlar!



UtmÄrkt gott
När du väljer Från Sverige-märkta råvaror, livsmedel och växter får du produkter 
laddade med svenska mervärden. Dessutom bidrar du till att stärka den svenska 
livsmedelsproduktionen och därmed Sveriges försörjningsförmåga.

För att göra det enkelt att välja svenskproducerade varor, ursprungsmärker 
både små och stora företag sina varor med Från Sverige, Kött från Sverige och 
Mjölk från Sverige. Märket betyder att varan är odlad, född och uppfödd, 
förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. För varor med flera ingredienser 
finns speciella regler. Ingår det råvaror av kött, mejeri, ägg, fågel, fisk eller skaldjur 
så är de alltid utan undantag svenska i en märkt produkt.

Titta efter märket när du handlar och tack för att du gör ett medvetet val!

Märkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige  
gör det enklare att hitta råvaror, livsmedel och växter från Sverige.

Titta efter mÄrket!

1. Odlat i Sverige
Spannmål, frukt, grönsaker, bär, blommor och växter med ursprungsmärkningen är odlade i Sverige.

2. Alla djur är födda och uppfödda i Sverige
Ursprungsmärkningen betyder att djuren är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Svensk djur-

skyddslagstiftning är en av de mest omfattande i världen. God djuromsorg ger friska djur och friska 
djur behöver inte antibiotika – vi använder minst antibiotika i djurhållningen av alla länder i EU.

3. Förädlat i Sverige
En vara med ursprungsmärkningen är alltid förädlad i Sverige.  

Om den innehåller flera ingredienser gäller särskilda regler. Det betyder att det är 
okej att använda exempelvis kanel eller russin i en bulle som är bakad i Sverige.

4. Förpackat i Sverige
En produkt med ursprungsmärkningen är alltid förpackad i Sverige. Hela kedjan  

– från odling, uppfödning, förädling och förpackning till kontroll – skapar arbetstillfällen  
i Sverige. Dessutom bidrar det till att säkra svenska råvaror för framtiden.

5. Kontrollerat i Sverige
De företag som producerar, packar eller tillverkar de ursprungsmärkta produkterna 
är certifierade enligt en tredjepartsstandard. Dessutom görs revisioner av fristående 

certifieringsbolag för att kontrollera att märkningens kriterier efterlevs.

Märkningens fem kriterier:

Hela regelverket hittar du på frånsverige.se
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Varor märkta med Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige 
finns i hela butiken. Titta efter märket när du handlar!



Grönsaker, frukt och bär smakar som 
bäst när de får mogna länge på sin  planta 
eller trädgren. Kortare transporter till 
din butik är ytterligare ett mervärde.

God djuruppfödning ger friska djur. 
Sverige har EU:s lägsta antibiotika
användning inom djuruppfödningen.

8 av 10 tulpaner som säljs i 
butikerna är odlade i Sverige.

Visste du att...

från en bonde eller 
producent nÄra dig
Maten vi äter ska inte bara vara god, den ska även vara producerad under 
goda förhållanden. Undersökningar* visar att många väljer produkter från 
Sverige för att gynna svenska bönder, lantbrukare och svenska livsmedels-
företag. Mat och dryck som produceras i Sverige uppfattas som säker och 
trygg. Korta transporter, en levande landsbygd och de arbetstillfällen som 
skapas, med goda arbetsförhållanden som lever upp till svensk lagstiftning, 
är också viktiga faktorer när vi väljer svenskt. 

God djuromsorg och hållbar produktion
Sverige är ett avlångt land med åtta klimatzoner. Vi har gott om vatten och 
stora arealer åkrar och hagmarker som skapar bra förutsättningar för odling 
och djurhållning. Sverige har en av världens mest omfattande djurskydds-
lagstiftningar och lägst antibiotikaanvändning i EU**, friska djur behöver 
inte antibiotika. Öppna landskap, där djuren betar bidrar till biologisk 
mångfald, med växter, humlor och andra insekter. Odling av frukt, grön-
saker och blommor sker enligt strikta regler med låg användning av växt-
skyddsmedel samt förnybar energi i växthusodlingarna. Titta efter märket 
när du handlar så får du svenska mervärden på köpet.
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* Källa: Demoskop 2022

** Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Källa: LRF

   Lantbrukarnas Riksförbund  
– en av tre initiativtagare till Från Sverige-märkningen

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation med cirka     
135 000 medlemmar som tillsammans driver nästan 66 000 företag i de gröna näringarna. 
LRF bidrar till att påverka politiker, myndigheter och allmänhet i frågor som stärker möjlig-
heterna för företag och människor som verkar, bor och lever på den svenska landsbygden. 

Ursprungsmärkningen Från 
Sverige och den rosa checken visar 
att produktionen har skett i Sverige 
med hårda krav på djurvälfärd, 
livsmedelssäkerhet och smittskydd.



Fler och fler livsmedelsföretag 
ersätter importerade ingredienser 
med svenska råvaror för att kunna 
ursprungsmärka produkten. Titta 
efter märket på till exempel glass!

Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och 
skaldjur är alltid utan undantag 
100% svenskt, även i en produkt 
med flera ingredienser.

9 av 10 svenskar har  
stort  förtroende för svenska 
livsmedelsföretag. 

Att allt fler väljer svenskproducerat 
stärker och utvecklar den inhemska 
produktionen av livsmedel.

Trygga och sÄkra 
svenska livsmedel
Livsmedelsföretagen är viktiga för en livskraftig svensk livsmedelsbransch, de 
ger oss trygga och säkra livsmedel. Från Sverige-märkningen visar  råvarornas 
ursprung, men betyder också att produkten är tillverkad, förädlad, förpackad 
och kontrollerad i Sverige. Livsmedelsbranschen är Sveriges tredje största 
industri gren sett till omsättningen och livsmedelsföretagen finns över hela 
landet. De jobbar aktivt med innovation och hållbarhetsfrågor i allt från använ-
dandet av svensk råvara till utveckling av emballage och förpackningslösningar. 

Stark livsmedelsproduktion ger stabil försörjningsförmåga
Att allt fler väljer svenskproducerad mat och dryck, stärker och utvecklar den 
inhemska produktionen av livsmedel. Det gör att vi kan säkra svenska råvaror 
med svenska mervärden för framtiden, så att råvarorna kan fortsätta förädlas 
i våra livsmedelsföretag även imorgon. En stabil svensk försörjningsförmåga 
gör oss mindre sårbara för omvärldens svängningar och skapar jobb över hela 
landet. När du väljer varor med Från Sverige-märkningen bidrar du till att 
säkra den svenska livsmedelsförsörjningen. 
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   Livsmedelsföretagen  
– en av tre initiativtagare till Från Sverige-märkningen

Livsmedelsföretagen (LI) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för livsmedelsföre-
tagen i Sverige. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag – från småskaliga 
bagerier till globala koncerner. Livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industrigren 
och sysselsätter närmare 55 000 personer.

Visste du att...

Källa: Livsmedelsföretagen 2020



Allt fler restauranger väljer att servera 
svenska råvaror och livsmedel.

Tydlig skyltning i  butikerna 
gör det lätt att hitta 
 ursprungsmärkta produkter. 

Många växter märks med Från 
Sverige – titta efter märket när 
du handlar för rabatten, krukan, 
vasen eller fönsterbrädan!

Alla företag som använder ursprungs
märkningen Från Sverige, Kött från 
Sverige och Mjölk från Sverige hittar 
du på frånsverige.se.

I butik, e-handel 
och på restaurang
Du hittar Från Sverige-märkta varor i hela butiken – när du sett ursprungs-
märket på en vara upptäcker du snabbt att det finns på många varor! Saknar 
du svenska alternativ för en vara så kan du fråga butiks personalen. Många 
butiker har skyltar som visar vägen till varorna. De flesta butikskedjor visar  
i sin e-handel vilka varor som är ursprungsmärkta med Från Sverige,  
Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, så att du kan sortera och välja 
dem. Antalet varor blir ständigt fler, så titta efter märket oavsett om du letar  
efter en fin blomma, ska köpa frukost, inspireras till helgmiddagen eller 
förbereder tacomyset. 

Blommor och växter
Från Sverige-märket finns även på svenskodlade blommor och växter 
hos exempelvis blomsterhandeln och handelsträdgårdarna. De finns på 
blommor och växter som är vackra att se på men också på grönsaksplantor, 
bärbuskar och fruktträd, för dig som vill odla hemma. 

Svenska råvaror på restaurangen
Restauranger köper in svenska och Från Sverige-märkta råvaror via restau-
ranggrossisterna. Fråga gärna var köttet eller osten kommer från nästa gång 
du ska beställa. Det finns även restauranger som är godkända att använda 
Från Sverige-märkningen. 

Upphandla svenskt
Inom offentlig måltid är det nu enklare att upphandla produkter som är 
producerade i enlighet med svensk lagstiftning och på så sätt bidra till den 
svenska livsmedelsstrategin. Märket Från Sverige verifierar kraven enligt 
svensk lagstiftning. Kravpaketen på Upphandlingsmyndighetens webb 
hjälper till att upphandla hållbart. 
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   Svensk Dagligvaruhandel 
– en av tre initiativtagare till Från Sverige-märkningen

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. 
Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop, ICA 
Sverige, IKEA Foods, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna. 

Visste du att...



Svenska livsmedel ger lägre 
 klimatpåverkan. Utsläppen från 
till exempel svenskt nötkött är   
25 % lägre än i EU.

Källa: LRF

Från Sverigemärkt bröd och 
 bullar är bakade på mjöl som 
odlats, skördats, malts och sedan 
förädlats och förpackats i Sverige.

När du väljer Från Sverige 
märkt nöt, lamm, fläsk och 
viltkött vet du att det kommer 
från svenska gårdar och skogar.

Från Sverigemärkningen är  resultatet 
av mångas engagemang – det är en 
 gemensam ursprungsmärkning för  odlare, 
uppfödare, lantbrukare, livsmedels företag 
och butikskedjor.

Visste du att...

Det sjÄlvklara  
valet vid alla måltider  
och i alla miljöer
Från Sverige-märkningen är resultatet av mångas engagemang – det är en 
gemensam ursprungsmärkning för odlare, uppfödare,  lantbrukare, livsmedels-
företag och butikskedjor. Drivkraften är en vision om att Från  Sverige-märkta 
produkter ska vara det självklara valet vid alla måltider och i alla miljöer. 
Som konsument bidrar du till mycket gott och ursprungsmärkningen gör det 
enkelt för dig att göra medvetna val. Tillsammans kan vi göra skillnad och 
öka andelen svenskproducerade råvaror, livsmedel, växter och blommor. Det 
bidrar till en stabil försörjningsförmåga och som bonus skapar det arbets-
tillfällen över hela landet.  

Kontroll
För att få använda Från Sverige-märkningen behöver företagen skriva avtal 
med Svenskmärkning AB. Varje produkt som märks går igenom en god -
kännandeprocess. Både de som producerar och packar märkta produkter 
ska vara godkända enligt en tredjepartscertifiering. Det görs även stickprovs-
revisioner av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB.

Svenska råvaror — all världens mat 
Med svenska livsmedel och råvaror som ingredienser är det lätt att laga mat 
från hela världen. De flesta recept kan du laga med svenska råvaror och krydda 
med härliga smaker som passar det du vill äta. Du kan också prova alternativ 
till olika råvaror, som att byta exempelvis vitt ris till havreris eller avokadon till 
gröna ärtor när du gör en guacamole. Vissa livsmedel har också utvecklats till 
svenska motsvarigheter, som grillost gjord på svensk mjölk. Titta efter märket!
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Välkommen till
frånsverige.se

Här hittar du mer information om ursprungsmärkningen  
Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige,  
fakta om våra svenska mervärden och inspiration kring 

svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.

Svenskmärkning AB 
Svenskmärkning AB står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen 
Från Sverige, där även Kött från Sverige och Mjölk från Sverige ingår. 

Initiativet till märkningen kommer från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 
Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, som  

gemensamt  startade och äger Svenskmärkning AB.

Kontakt
Telefon: 010-184 25 00. info@svenskmarkning.se 

Postadress: 105 33 Stockholm. Besök: Franzéngatan 1B.

Följ Från Sverige på sociala medier.


