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Följebrev IP Sigill Frukt & Grönt 2023:1 
Nedan kommer en sammanställning av de förändringar i den nya utgåvan av IP Sigill Frukt & Grönt 
2023:1. Det är de regler med betydande förändringar och/eller de som är helt nya som tas med i 
sammanställningen och som i regelhandboken är markerade som NY! 

Ändringar som innebär rent språkliga förändringar där innebörden av regeln är den samma som förut 
finns inte med i sammanställningen. Regelhandboken börjar gälla 1 januari 2023. 
 

Helt nya regler som tillkommer: 

0.2 Egenrevision – förtydligande om administrativ revision 

4.5.1 Efterskördsbehandling får användas på potatis med medel som innehåller 1,4-Dimetylnaftalen 
eller Grönmyntaolja. All annan användning av efterskördsbehandling är inte tillåtet. 
 

Regler som ändras: 

1.4.1 Spridning av markförbättringsfibrer har lagts till som en valbarmetod. 

1.6.1 Förtydligande att antalet ha är den areal som odlas med certifierad gröda innevarande år. 

2.4.1 Kravet på att användning endast för ske på grödor som alltid upphettas innan konsumtion tas 
bort samt kravet på beräkning av kadmiumbalans tas bort. 

2.10.1 Kraven på specifik analysmetod (AL-metoden) och metod för markprovtagning har tagits bort. 
Ändrats till att växttillgänglig växtnäring ska analyseras och att jordprovtagning ska ske på ett sätt som 
säkerställer tillförlitligt resultat genom att provtagningspunkterna fördelas jämt över marken samt att 
analyserna sker på ett ackrediterat laboratorium. Stödmaterial finns som beskriver exempel på vilka 
provtagningsmetoder som kan användas. 

2.14 Förtydligat om vilka personer som ska ha tillgång till växtskyddsförrådet, den som har tillgång och 
ansvarar för de personer som vistas där i ska ha giltigt kunskapsbevis för användning av 
växtskyddsmedel.  

2.15 Inventarielistan ska även innehålla aktuellt registreringsnummer för växtskyddsmedel. 
Förtydligande att avregistrerade preparat ska avyttras inom den angivna anståndsperioden/tidsfristen. 

2.19.1 Förtydligande att kravet även gäller för växtskyddssprutor som är konstruerade för att bäras i 
sin helhet av den som sprutor t.ex. ryggsprutor, handhållna sprutor och duschflaskor. 

2.19.2 Förtydligande att kravet INTE gäller för växtskyddssprutor som är konstruerade för att bäras i 
sin helhet av den som sprutor t.ex. ryggsprutor, handhållna sprutor och duschflaskor. 
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7.1.1 Brandsläckare är ändrat till brandsläckningsutrustning. 

7.1.2 Begreppet situationsplan ändras till karta/ritning samt att för enmansföretag behöver den ej vara 
anslagen på väl synlig plats. 

7.1.3 Förtydligande att regeln gäller alla brandfarliga vätskor. Kravet på besiktade stryks i standarden 
(OBS! Är ett lagkrav i Sverige att besiktning gör kontinuerligt!) och förtydligande om vad godkända 
innebär. Stödmaterial har tagits fram för egenkontroll att cisternerna är i gott skick.  

 

 


