
Frågor och svar om Svanenmärkta grillkol och briketter 

  

Vad innebär Svanenmärkt  grillkol? 

Svanenmärkta grillkol och briketter har granskats ur ett helhetsperspektiv, från trä till aska, så att 

det är ett av de bästa valen för miljö, klimat och hälsa.  Läs mer här Svanens krav för grillkol och 

briketter. Miljömärkning Sverige kontrollerar på plats i fabriken att grillkolet uppfyller de tuffa krav 

som ställs. Kraven fastställs en oberoende tredje part och Miljömärkning Sverige arbetar utan 

bransch- och vinstintresse på uppdrag av regeringen. Svanen är Nordens officiella miljömärke. Läs 

mer här 

Varför är Svanenmärkt grillkol ett bra val för miljön? 

Det trä som används ska komma från hållbart skogsbruk enligt spårbarhetscertifieringarna FSC och 

PEFC . Det trä som används får inte finnas med på Nordisk Miljömärknings lista över förbjudna 

tropiska träslag. Läs mer här: 

Träråvaran till grillkol och grillbriketter ska vara 100 % fullt spårbar till den skog där trädet har 

avverkats.   Det finns stora problem med illegalt avverkat virke som används till grillkol, men säljs 

under falskt ursprung.  

Den illegala träkolshandeln i Afrika har koppling till terrorgruppen  Al Shabaab och omsätter tre 

gånger mer än droghandeln.  Virket packas om och säljs under falskt ursprung, enligt en FN-rapport.   

 På vilket sätt är Svanenmärkt grillkol ett bra val för klimatet? 

Grillkolen och briketterna ska tillverkas av förnybara material, som trä, som inte bidrar till att öka 

utsläppen av växthusgaser. Det ställs tuffa krav på produktionen. Processen ska vara energieffektiv, 

energi komma från förnybara energikällor och de varma rökgaserna ska återanvändas.     Fossil 

energi får endast användas till uppstart av produktionsprocessen.  

För att produkten ska vara resurssnål och därmed minska klimatpåverkan är det också viktigt med 

bra kvalitet på förbränningen och laboratorietest krävs.   

Hur är Svanenmärkt grillkol ett bra val för hälsan? 

Det ställs tuffa krav på kvaliteten för att minimera ohälsosamma utsläpp vid förbränning. Det 

innebär att det ställs krav på ren träråvara och att eventuella tillsatser måste uppfylla 

livsmedelskvalitet.   

På vilket sätt är Svanenmärkt grillkol ett bra val för social hållbarhet? 

Tillverkaren ska följa FN Global Compact  och FN:s Barnkonvention som ska motverka att mänskliga 

rättigheter kränks och reglerar arbetsrättsliga förhållanden, som till exempel förbud mot barnarbete, 

tvångsarbete, rätt att förhandla. Dessutom ställer de båda certifieringssystemen FSC/PEFC sociala 

krav. 

 

http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=50
http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=50
http://www.svanen.se/Om-oss/Fragor-och-svar/
http://www.svanen.se/Om-oss/Fragor-och-svar/
http://www.nordic-ecolabel.org/wood
http://fern.org/charcoal
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9120/-The%20environmental%20crime%20crisis:%20threats%20to%20sustainable%20development%20from%20illegal%20exploitation%20and%20trade%20in%20wildlife%20and%20forest%20resources-2014RRAcrimecrisis.pdf?sequence=3&amp;isAllowed
http://www.unglobalcompact.org/


  

  

 

 

 


