FELTRYCK IP SIGILL
VÄXTODLING 2022:1
Nedan hittar ni information om feltryck i senaste versionen av IP Sigill Växtodling
2022:1.
Har ni frågor, kontakta: stefan.bengtsson@sigill.se eller 010-184 45 16.
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 3.2.1
KONTROLLPUNKT
Nuvarande text med feltryck
3.2.1
En karta (kan utgöras av SAMkarta) som visar var verksamheten
bedrivs och viktiga objekt som
företaget måste ta hänsyn till i sin
verksamhet ska finnas.

DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING
En uppdaterad och aktuell karta som är
relevant för verksamhetens
produktionsplatser finns.

Om verksamheten är koncentrerad
till ett mindre område, räcker det
att komplettera situationsplanen
med de uppgifter som anges i
verifieringskravet.
De beteckningar/namn som anges
på kartan ska överensstämma med
uppgifter i odlingsjournaler och
journaler för utförd
växtskyddsbehandling.

SIGILL KVALITETSSYSTEM AB
105 33 Stockholm | Tel: 010-184 45 00 | Mail: info@sigill.se | Org nr: 556530-8979 | www.sigill.se

Texten som den ska vara
3.2.1
En karta (kan utgöras av SAMkarta) som visar var verksamheten
bedrivs och viktiga objekt som
företaget måste ta hänsyn till i sin
verksamhet ska finnas.

En uppdaterad och aktuell karta som är
relevant för verksamhetens
produktionsplatser finns.

Kartan ska innehålla
- produktionsplatser som
bruknings-/gårdscentrum,
växtodlingsskifte/odlingskvarter,
beten och betesmarker
- miljökänsliga objekt
(skyddsobjekt) som öppet vatten
(vattendrag som är vattenförande
hela året)
- platser som omfattas av skyddsoch skötselåtgärder
(landskapselement, biotoper och
vilda växter och djur)
- vattentäkter (även inom 12
meter på grannens areal)
- dammar och märgelhål.
Om verksamheten är koncentrerad
till ett mindre område, räcker det
att komplettera situationsplanen
med de uppgifter som anges i
verifieringskravet.
De beteckningar/namn som anges
på kartan ska överensstämma med
uppgifter i odlingsplan,
odlingsjournaler och journaler för
utförd växtskyddsbehandling.
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Regel nr 1.1 K.
KONTROLLPUNKT

DETALJERADE KRAV OCH
VERIFIERING

Nuvarande text med feltryck
1.1 K
En energikartläggning ska Nyckeltal finns beräknade.
upprättas för produktionens
processer och aktiviteter. Om energikartläggningen enbart
Kartläggningen ska förnyas omfattar den certifierade
minst vart 5:e år samt vid produktionen ska nyckeltal
större förändringar i
beräknas som kWh/ha certifierad
produktionen.
areal. Om kartläggningen omfattar
hela anläggningen ska nyckeltal
Energianvändningen ska
beräknas som kWh/ha total areal.
vara uppdelad på
elenergi, dieselolja,
eldningsolja, biobränsle,
som t ex halm, flis, pellets
samt ev. andra drivmedel
och bränslen.
Texten som den ska vara
1.1 K
En energikartläggning ska a) En daterad kartläggning finns av
upprättas för produktionens den certifierade produktionens
processer och aktiviteter. alternativt hela anläggningens årliga
direkta energianvändning.
Kartläggningen ska
b) Energianvändningen kan styrkas
förnyas minst vart 5:e år
med fakturor eller liknande.
samt vid större förändringar
i produktionen.
Energianvändningen ska
vara uppdelad på elenergi,
dieselolja, eldningsolja,
biobränsle, som t ex halm,
flis, pellets samt ev. andra
drivmedel och bränslen.
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Regel nr 5.1 K.
KONTROLLPUNKT

DETALJERADE KRAV OCH
VERIFIERING

Nuvarande text med feltryck
5.1 K
Fång- eller mellangröda
Odlingsjournal och
ska sås på fält där sista skörd dokumentation av datum för
sker 31 juli eller tidigare. Sådd skörd visar att kravet uppfylls.
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.
Texten som den ska vara
5.1 K
Åtgärder för kolinlagring i
mark ska årligen vidtas enligt
poängsystemet
nedan. Antalet poäng ska
motsvara det antal ha som
ingår i den certifierade
verksamheten.

Inspektion i fält, dokumentation
över företagets växtodling,
leveranssedlar eller liknande visar
att åtgärder vidtagits.

- 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
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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.
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