ÄNDRINGAR I KRITERIERNA FÖR SPANNMÅL OCH
OLJEVÄXTERTILLVAL KLIMAT
NYA KONTROLLPUNKTER
Nedan anges i kortfattad form de kontrollpunkter som är helt nya (markerade som NY!) eller de med
betydande förändringar (markerade som Ändrad). Kontrollpunkter där enbart formuleringarna är nya
men innebörden praktiskt taget densamma som förut finns inte med.
1.1 Ändrad Energikartläggning
Energikartläggningen ska revideras vart femte år. Energianvändningen ska delas upp i förnybar och
icke förnybar.
1.2 Ändrad Nyckeltal energi
Nyckeltal för energianvändning ska beräknas varje år. Det har varit otydligt om det har krävts eller inte
förut.
1.3 Ändrad Plan för energieffektivisering
I planen ingår det numera att se över hur man kan byta från icke förnybar energi till förnybar.
1.5 Ändrad Hänsyn till energieffektivitet och klimatpåverkan vid nyinvesteringar
Kontrollpunkt om val av köldmedier ingår numera i denna punkt.
1.6 Ändrad Läckagekontroll köldmedier
Kontrollpunkten har anpassats efter ny lagstiftning. Läckagekontroll ska göras av alla anläggningar
som innehåller köldmedium motsvarande minst 5 ton koldioxidekvivalenter.
4.3 NY! Bredspridning flytgödsel
Bredspridning får ej ske i växande gröda.
4.4 Ändrad Flytgödselanalys
Analys av ammoniumkväve ska göras en gång per år och behållare istället för att totalkväve och
ammoniumkväve ska analyseras de tre första åren och sen bara vid förändring i produktionen.
Innehållet av kväve kan alltid variera mycket från år till år beroende på många faktorer. Man har också
sett att innehållet i olika behållare på gården varierar.
4.7 Teknik för att bestämma kvävebehov
Teknik ska användas för att bestämma grödans kvävebehov någon gång under säsongen.
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KONTROLLPUNKTER SOM TAS BORT
Nyckeltal nytt kväve
Nyckeltalet tas bort då det är svårt att beräkna korrekt och att tolka.
Skiftesvis gödslingsplan
Detta krav finns redan på Sigillnivån i regelhandboken.
Växtföljd
Detta krav finns redan på Sigillnivån i regelhandboken.
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