NY CERTIFIERING FÖR HÅLLBART VATTENBRUK
IP SIGILL FISK & SKALDJUR
Sigill Kvalitetssystem har utvecklat en helt ny certifiering inom IP-standarden för fisk- och
skaldjursuppfödning i slutna system på land, IP Sigill Fisk & Skaldjur 2019:1. Certifieringen
börjar gälla den 9 september och omfattar miljö, djuromsorg samt livsmedelssäkerhet.
Dessutom finns ett tillval för Klimatcertifiering. Nedan följer några utvalda fördelar med
certifieringen.
Övergödning förhindras - Uppfödning i slutna system på land innebär att varken
fisk/skaldjur eller vattnet kommer i kontakt med omgivande miljö. På så sätt kan inte
överskottsnäring från t.ex. avföring och foder läcka ut i naturen och orsaka övergödning.
Fiskmjöl begränsas - Endast en begränsad mängd fiskmjöl och -olja får användas i foder.
Dessutom finns krav på att fiskmjöl och fiskolja ska vara certifierat om möjligt, för att se
till att fisket har skett med omsorg om miljön och lokala fiskbestånd.
Djuromsorg - Svenskt Sigill märkt fisk och skaldjur har fötts upp med strikta åtgärder för en
god djuromsorg. Exempel på rutiner som ska uppfyllas är att dagligen följa upp hälsa och
beteenden hos djuren, att en god vattenkvalitet ska säkerställas och att hanteringen av fisk
och skaldjur sker på ett bra sätt både vid förflyttningar och vid slakt.
Livsmedelssäkerhet - IP Sigill Fisk & Skaldjur sträcker sig ända från insättning av
sättfisk/räkyngel till leverans av färdiga livsmedel och omfattar därför primärproduktion,
slakt och livsmedelssäkerhet.
Klimatcertifiering - för att klimatcertifiera sin produktion behöver man uppfylla ytterligare
åtgärder för att minska klimatpåverkan från sin verksamhet. Bland annat ska
energianvändning effektiviseras samt användningen av fiskmjöl och -olja begränsas ännu
mer. Förutom detta behöver man ha ett system för återanvändning av näringsämnena kväve
och fosfor som ansamlas i uppfödningsbassängerna när fisken/skaldjuren växer, exempelvis
att använda vatten och gödsel som växtnäring.
Regelhandboken beställer ni här: http://www.sigill.se/allmant/bestallning-formular/ eller
på info@sigill.se.
Har ni frågor om regler eller annat kring IP Sigill Fisk & Skaldjur?
Kontakta Maja Forssell på maja.forssell@sigill.se eller 010-184 43 98.
Är ni intresserade av att certifiera er verksamhet?
Kontakta Kiwa Certifiering på se.info@kiwa.com eller 018-17 00 00.
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