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Följebrev IP Sigill Växtodling 2022:1 
Nedan kommer en sammanställning av de förändringar i den nya utgåvan av IP Sigill Växtodling (f.d. 

IP Sigill Spannmål & Oljeväxter). 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. Vissa regler är i hopslagna eller har strukits. I och med detta har 

numreringen ändrats. Regelhandboken börjar gälla 1 januari 2022. 

Helt nya regler som tillkommer: 

1.2 Egenrevision – förtydligande om administrativ revision 

3.3.1 Flera åtgärder för att minska läckage av växtnäring till vattendrag i nitratkänsliga områden. 

Regler som ändras: 

3.5.1 Ökade åtgärder för att främja den biologiska mångfalden. 

4.4.1 Biogödsel och rötrester ska uppfylla kvalitetskrav i bilaga 2 (samma som SPCR 120). Kravet på 

kadmiumbalans tas bort.  

4.7.9 Skyddsavstånd vid gödselspridning ska hållas, tillagt att 2 m ska hållas om precisions 

centrifugalspridare används.  

4.7.12 Vid spridning av mineralgödsel ska behovet mätas. Nya metoder har lagts till, Noll- och 

maxrutor samt biomassavägning på hösten för höstoljeväxter. 

4.11 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.  

4.12 Förtydligande att avregistrerade preparat ska avyttras inom den angivna 

anståndsperioden/tidsfristen. 

4.24.1 Växtodlingsplaner ska sparas 5 år eller för den tidsperiod som motsvarar en hel växtföljd om 

den är längre än 5 år. 

6.7 Torkjournalen ska sparas i 5 år. 

7.1 Dokumentation om sålda produkter ska sparas i minst 5 år. 

7.5 Skriftlig återkallelseplan ska finnas för de produkter som omfattas av detta och under vilka 

omständigheter 

8.1.1 Brandsläckningsutrustning ska vara kontrollerad och finnas lämpligt utplacerad. 

8.1.2 Begreppet situationsplan har ändrats till karta/ritning.  
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KLIMATCERTIFIERINGEN 

Helt nya regler som tillkommer 

1.4 K Tidsplan för fossilfri produktion. Energianvändningen ska senast 2028 komma från 

förnyelsebara energikällor. 

4.6 K Mineralgödsel som innehåller urea får inte användas. Undantag medges för bladgödsling. 

5.1 K Åtgärder för kolinlagring i mark ska ske. 

Befintliga regler som ändras 

1.1 K En ny energikartläggning ska förutom vart femte år, göras vid större förändringar i 

produktionen. 

2.1 K ”Samtliga förare som regelbundet arbetar inom verksamheten” ersätts med fast anställda som 

kör minst 80 h per år. Olika krav ställs för fast anställda och säsongsanställda. Kursen ska omfatta en 

halv dag istället för en hel pga. att de kurser som erbjuds endast omfattar en halv dag. Krav på 

uppdatering av utbildning tas bort pga. brist på repetitionsutbildningar på marknaden. 

6.1 K Tas mulljordar permanent ur produktion från och med år 2021 ska återvätning eller plantering 

av skog ske på dessa. 

Regler som tas bort 

Hänsyn ska tas till energieffektivitet vid nyinvesteringar 

Kontroll av läckage av köldmedier från kylanläggningar ska göras 

Företaget bör kunna via att hänsyn tagits till att stora mängder näring frigörs vid vallbrott. 


