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C Fibrer och fiberframställning 
Del C fylls i av Licenstagaren.  
Licenstagaren ska bifoga efterfrågade certifikat, intyg och annan information.  

Fibrer som ingår i den licensierade produkten/produktgruppen måste uppfylla de krav 
som ställs i kriterierna för Bra Miljöval Textil 2012.  

Avsnittsanvisningar refererar till kriteriedokumentet. 

Namn på företag som söker licens  
      

Namn på produkt/produktgrupp som berörs av nedanstående uppgifter 
      

 

C1 Fibrer av cellulosa (Avsnitt 2.1 - 2.3) 

 Bomull  

  Ekologiskt certifierad eller från karensodling. Certifikat bifogas. 

 Odlad enligt kriterier för BCI, CmiA eller motsvarande. Certifikat bifogas. 
(Klass II) 

 

Leverantör:        

Kontrollorganisation:       

 Övriga fröfiber samt vegetabilisk råvara för stamfiber 

 Typ av fröfiber/vegetabilisk råvara:       

 Insamlat i enlighet med Fair Wild Foundations regler. Certifikat bifogas. 

 

Leverantör:        

Kontrollorganisation:       
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 Stamfiber som t.ex. lin, hampa (bambu undantaget) 

 Typ av stamfiber:       

 Ekologiskt odlad eller från karensodling. Certifikat bifogas  

 Kontrollorganisation:       

 

 Konventionellt odlad (Klass II) 

 Del C1.1 Stamfiber bifogas (Klass II) 

 

Leverantör:       

 Skogsråvara inklusive odlad bambu för regenatfibrer och stamfibrer 

 Typ av skogsråvara:       

 Råvaran är FSC-certifierad. Certifikat bifogas 

 

Leverantör:        

Kontrollorganisation:       

 

 Del C1.1 Stamfiber bifogas (om relevant) 

 Del C1.2 Regenatfibrer av cellulosa bifogas 

 

C2 Ull, andra proteinbaserade fibrer samt stärkelsebaserade fibrer 
(Avsnitt 2.4 - 2.7) 

 Ull och andra keratinfibrer 

 Typ av fiber:       

 Ekologisk djurhållning eller från djurhållning i karens. Certifikat bifogas. 

 Konventionell ull från kamel, lama, alpacka, jak, kashmirfår och kashmirget. 
Dokumentation som verifierar att djurhållningen har varit extensiv bifogas. 

 

 N.m.m.-certifierad fårull från Australien. Certifikat bifogas   

 Fårull från andra länder än Australien. Dokumentation som verifierar att 
mulesing inte har förekommit bifogas. 

 

Leverantör:        

Kontrollorganisation:       
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 Silke 

  Silkesfjärilens larver är uppfödda på mullbärsblad från ekologisk 
mullbärsodling. Certifikat bifogas.  

 Vildsilke är insamlat i enlighet med Fair Wild Foundations regler. Certifikat 
bifogas.   

 

Leverantör:       

Kontrollorganisation:       

 Tekniska proteinfiber 

 Typ av råmaterial:       

 Ekologiskt odlat växtmaterial eller från karensodling. Certifikat bifogas. 

 Ekologiskt animaliskt material från ekologisk djurhållning eller från 
djurhållning i karens. Certifikat bifogas.  

 Sojan kommer från producenter som är medlemmar av RTRS. Certifikat 
bifogas. (Klass II) 

 

Leverantör:       

Kontrollorganisation:       

 Fibrer av PLA 

 Typ av gröda:       

 Ekologiskt odlad gröda eller gröda från karensodling. Certifikat bifogas. 

 Grödan är inte genmodifierad (GMO). Dokumentation som verifierar detta 
bifogas. (Klass II) 

 

Leverantör:        

Kontrollorganisation:       

 

 Del D3.1 – Syntetpolymer bifogas 
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C4 Fibrer av återvunnet material (Avsnitt 2.8) 

 Fibrer av naturligt ursprung 

  Återvunna fibrer har separerats från textil som brukats av konsument eller 
annan användare alternativt utgör produktionsspill. Dokumentation som 
verifierar detta bifogas. 

 

Leverantör:       

 

 Del F (Kemikalier) bifogas 

 Del L (Avloppsvatten) bifogas 

 Fibrer av syntetiskt ursprung (Klass II) 

  Återvunna fibrer har separerats från textil som brukats av konsument eller 
annan användare alternativt utgör produktionsspill eller annat återvunnet 
plastmaterial. Dokumentation som verifierar detta bifogas. 

 

Leverantör:       

 

 Del F (Kemikalier) bifogas 

 
 
C5 Polyuretanfibrer (Avsnitt 1.1.2, 3.5) 
 

 Polyuretanfibrer (Klass II) 

  Det textila materialet innehåller max 10 viktprocent polyuretanfibrer. 

 

Ange värde:       

 

 Del D3.1 (Syntetiska polymerer) bifogas  
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Kontaktperson hos Licenstagaren verifierar nedan att informationen lämnad i Del C 
gäller för angiven produkt/produktgrupp. 

 

Datum och underskrift av ansvarig vid produktionsenheten 

      

 

 

Namnförtydligande 

      

Titel 

      

Telefon 

      

E-post 

      

 

Den ifyllda blanketten med underskrift kan scannas och skickas per e-post till: 
textil@naturskyddsforeningen.se 

Alternativt per brev till: 

Naturskyddsföreningen 
Bra Miljöval Textil 
Första Långgatan 28B  
413 27 Göteborg 

 

 

 


