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ICAs grillkol och briketter miljömärks med Naturskyddsföreningens Bra 
Miljöval  

ICAs grillkol och briketter är de första som får Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. 

Att vara märkt med Bra Miljöval innebär att produktens totala miljöpåverkan är liten och att detta 

har kontrollerats från odling, avverkning, produktion och transport. Det innebär att produkter märkta 

med Bra Miljöval är mer skonsamma mot miljön.  

För att få märkningen Bra miljöval måste produkten och produktionen leva upp till hårda 
krav i hela produktionskedjan. ICAs grillkol och briketter är därför producerade av trä som 
växt upp i ansvarsfullt skötta skogsbruk, avverkade på ett sätt som tar hänsyn till 
kvarvarande miljö samt omvandlade till kol och transporterade till butik med minsta 
möjliga miljöpåverkan.  

– Vi på ICA har jobbat hårt för att kunna erbjuda våra kunder grillkol och briketter som har 
en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi är därför glada att vår grillkol och våra 
briketter är först ut på marknaden med Naturskyddsförenings miljömärkning Bra miljöval, 
säger Claes Meldgaard, sortiments- och inköpschef ICA Special. 

– Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen och Bra Miljöval är ett 
av våra verktyg för att komma dit. För att en produkt ska få märkas med Bra Miljöval 
måste den leva upp till våra miljökrav, som gäller allt från kretsloppstänk och biologisk 
mångfald till kemikalier och klimatpåvekan. Att det nu går att välja miljömärkt grillkol och 
briketter hos ICA är jättekul, eftersom ICA har en stor del av Sveriges totala marknad och 
når många konsumenter över hela landet, säger Emanuel Blume, produktansvarig för 
biobränslen på Naturskyddsföreningen.  

ICAs grillkol och briketter är sedan tidigare FSC- och till stor del DNV-certifierade. FSC 
verifierar att träet kommer från ansvarsfullt skötta skogsbruk. DNV står för marknadens 
högst ställda kvalitetskrav på både slutprodukt och produktionsprocess. 

ICAs kol & briketter märkta med Naturskyddsföreningens symbol Bra Miljöval lanseras 
under våren i ICA-butikerna. 

 

För mer information: 
Bilder på produkterna hittar du i vår bildbank ica.printley.se 
Martina Ceder, ICA Sverige AB, e-post: martina.ceder@ica.se 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 
 

 

ICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och 

förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 314 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. 

ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se. 
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