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FELTRYCK IP SIGILL 

VÄXTODLING 2022:1 

TILLVALSREGLER FÖR 

KLIMATCERTIFIERING 

  

Nedan hittar ni information om feltryck i senaste versionen av IP Sigill Växtodling 

2022:1 Tillvalsregler för Klimatcertifiering. 

 

Har ni frågor, kontakta: helena.allard@sigill.se eller 010-184 42 89. 

 

Hälsningar 
Sigill Kvalitetssystem AB  

 

Regel nr 5.1 K. 

 KONTROLLPUNKT DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING 

Nuvarande text med feltryck 

5.1 K  Fång- eller mellangröda ska 
sås på fält där sista skörd sker 
31 juli eller tidigare. Sådd ska 
ske så snart som möjligt efter 
sista skörd. Kravet gäller i s.k. 
nitratkänsliga områden söder 
om den 60:e breddgraden.  

 

Undantag från kravet då en 
avsalugröda ska etableras på 
platsen senare samma år. 

 

I Sverige ligger samtliga 
nitratkänsliga områden söder 
om den 60:e breddgraden. 

Odlingsjournal och dokumentation av 
datum för skörd visar att kravet 
uppfylls. 

   

Texten som den ska vara 

5.1 K  Åtgärder för kolinlagring i 
mark ska årligen vidtas enligt 
poängsystemet nedan. 

Inspektion i fält, dokumentation över 
företagets växtodling, leveranssedlar 
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Antalet poäng ska motsvara 
det antal ha som ingår i den 
certifierade verksamheten. 
 
- Vall eller vallfröodling 8 p/ha 
- Fång- eller mellangröda 4 
p/ha 
- Spridning av 
fastgödsel/djupströgödsel 
från alla djurslag förutom 
fjäderfä. (Minst 8 ton /ha 
krävs för att få poäng). 6 p/ha 
- Spridning av 
fastgödsel/djupströgödsel 
från fjäderfä. (Minst 2 ton /ha 
krävs för att få poäng). 1,5 
p/ha 
- Ingen halmbärgning, 
(användning av halmen som 
strömedel till egna djur ger 
poäng för spridning av 
djupströgödsel enligt ovan), 2 
p/ha 
- Återvätning eller plantering 
av skog på mulljordar 15 p/ha 
 
EXEMPEL  
Ett företag har 100 ha 
certifierad odling. Företaget 
ska då vidta åtgärder 
motsvarande 100 p per år.  
 
Spridning av 
fastgödsel/djupströgödsel 
från den certifierade 
verksamheten på ett annat 
företags mark får räknas med, 
under förutsättning att det 
andra företaget inte bedriver 
klimatcertifierad produktion. 

eller liknande visar att åtgärder 
vidtagits. 
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