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1. Bakgrund
Då projektet påbörjades under 2002 hade de europeiska dagligvarukedjorna i ett
samarbete tagit fram ett regelverk kallat ”EUREPGAP” för produktion av hortikulturella
produkter. Eurepgap definierar en minimistandard för vad som accepteras av
ledande dagligvarukedjor i Europa och kan användas för ”benchmark” med
existerande IP-system. Det svenska IP-systemet var i många av de delar som rör
miljöpåverkan ett starkare dokument än EUREPGAP. Samtidigt ville man försäkra att
det svenska IP-systemet omfattade EUREPGAPs minimikrav och naturligtvis behålla
de delar där IP kommit längre. En benchmarking process inleddes, där en fullständig
genomgång av IP-reglerna för EUREPGAP påbörjades. I arbetet låg även att
revidera IP-journalerna så att de uppfyller alla de nya kraven och att ta fram nya
mallar och hjälpmedel för den dokumentation som i och med den här utvecklingen
tillkommer för odlarna. Projektet beräknades ta 3 år.
Moment som omfattas av denna ansökan:
A)
Motsvarande arbete som redan gjorts avseende IP-regelverket för ätliga produkter
ska också göras för regelverket för prydnadsväxter och plantskola, det vill säga:
• Litteraturstudie
• Insamlande av synpunkter och uppgifter från odlingskonsulenter, forskare,
kunder och företrädare för de olika odlingsinriktningarna.
• Revidering av IP-reglerna för prydnadsväxter och plantskola.
Delmomentet är avrapporterat 040930.
B)
Genomförande av ”benchmark” av det reviderade svenska IP-regelverket för ätliga
produkter gentemot Eurepgap vilket i huvudsak innebär:
•
•
•

Upprättande av korsreferenslista
Upprättande av fungerande kontrollpunkter
Genomgång av regler och kontrollpunkter för att säkerställa att reglerna är
verifierbara vid kontroll.

Delmomentet är avrapporterat 040930.
C)
Revidering och komplettering av odlingsjournalerna för samtliga inriktningar så att de
uppfyller kraven i det nya regelverket. För att klara implementering av de nya
reglerna och kraven på dokumentation i alla IP-företag kommer det också att
behöva utvecklas flera nya hjälpmedel och mallar. Det behövs en bra struktur för de
hjälpdokument som IP kräver.
Delmomentet beviljades uppskov för slutrapportering under 2004 till sista juni 2005.
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Material och metoder för projektets olika delmoment
1. Revidera IP regler för plantskola och prydnadsväxter
En litteraturstudie med andra liknande system och gällande samt kommande
marknadskrav utfördes. Omvärldsanalys av relevansen för olika regler diskuterades
med odlingsrådgivare , myndighet samt handel. Detta utgjorde grund för den
regelrevidering som senare gjordes.
2. Genomföra en benchmark mot EurepGAP av svenska IP-systemet
En korsreferenslista med utgångsopunt i EurepGAp kontra IP gjordes. Regler
reviderades för att uppfylla minikraven i EurepGAP. Som sedan översattes för
granskning av handläggare inom EurepGAPs organisation (Nya Zeeland). Samtliga
kontrollpunkter reviderades utifrån EurepGAPs påpekanden och nya upprättades.
EurepGAPs standrad är förlaga för arbetet. Slutligen skedde en genomgång av
samtliga regler och kontrollpunkter för att säkerställa att reglerna är verifierbara vid
kontroll samt hur dessa behandlas vid avvikelse.
3. Att revidera och komplettera odlingsjournaler, nya hjälpmedel och mallar.
En översyn av behovet av stödmaterial gjordes utifrån de upprättade reglerna och
kontrollpunkterna. Stödmaterial som bedömdes som viktiga arbetades fram eller
äldre material uppdaterades.
Under projekttiden har GRO Konsult AB (numera LRF Konsult AB) samt SMAK anlitas.
Handläggare inom EurepGAP (Nya Zeeland) har även granskat regler och
kontrollpunkter. Grön Produktion omarbetade sedan reglerna igen. Under hösten
2004 fick SMAK i uppdrag att kartlägga behovet av hjälpmedel och mallar. SMAK
samt Grön Produktion har därefter gemensamt arbetat fram och reviderat de
dokument som efterfrågats vid benchmarking och vid utveckling av hjälpdokument.
Resultat
Beskrivning av resp. delmoment;
1. Ny regelutgåva fastställdes av styrelsen för Grön produktion den 11 februari
2004. Denna utgåva gäller fortfarande. Delmomentet är uppfyllt och avslutat.
2. Under våren 2005 erhöll Grön Produktion besked om att omarbetningar av det
svenska IP-systemet krävdes för godkänt beslut i benchmarking processen. IPsystemet arbetades om enligt den senaste versionen av EurepGAP för att på
nytt skickas in. Under sommaren 2005 utgavs den nu gällande regelversionen
av IP där anpassningen till EurepGAP integrerats helt. Denna version gäller
fortfarande. En större omarbetning påörjades under 2005 samtliga
ansökningshandlingar för EurepGAP reviderades, denna gång med
anpassning till EurepGAPs senaste version (Jan 2005). Allmänna villkor som styr
systemet som standard vad gäller anslutning, reglering av sanktioner samt
revisorskompetens omarbetades även dessa. Systemet handläggs efter de
nya benchmarking rutinerna och befinner sig i steg 3 av en 7: gradig skala.
Enligt uppgift tar det nu ca 4 mån till slutbesked. Under tiden omarbetas
avvikelsesystemet samt en förändring av revisionsfrekvensen införs. Under
2006 införs vartannat års revision för att anpassa till EurepGAPs krav på tätare
revisioner. Till 2007 införs nytt avvikelsesystem med en gradering i röda, gula
och gröna punkter samt troligen varje års revision. Denna förändring av
systemet beräknas vara helt genomförd till säsongen 2007. Delmomentet
pågår fortfarande då processen tar längre tid än beräknat, beräknas vara
avslutat under hösten 2006.
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3. En översyn av behovet av odlingsjournaler och mallar genomfördes hösten
2004. Denna översyn har sedan styrt framtagningen av nya mallar och
dokument. Under 2005 utarbetades flera nya mallar och odlingsjournaler
reviderades. De nya mallarna har arbetats fram för att bättre anpassa IP till
EurepGap och för att fungera som stöd för odlarna i certifieringsprocessen.
Samtliga malalr och stöddokumnet finns nu upplagda via Internet. Under
funktionen IP-Report kan odlarna nå allt relevant stödmaterial. Delmomentet
är uppfyllt och avslutat. Revidering av hjälpdokument pågår dock ständigt.
Resultat
Kravet på certifiering har under projekttiden ökat kraftigt. Därmed har även behovet
av stödmaterial blivit än mer tydligt. Nya dokument är ständigt under framtagning;
särskilt gäller detta riskbedömning etc. vilket aktualiserades under 2005 då ett EHECutbrott med sallat som smitt spridare bröt ut.
Projektet fördröjdes något då vi beslutade att göra en översyn av behovet av
hjälpmaterial under hösten 2004, med anledning av att benchmarkingen försenats
ytterligare då en ny regelutgåva för EurepGAP släpptes januari 2005. Framtagning
av hjälpdokument påbörjades under 2004 och avslutades under 2005.
Handläggningen av IP systemet som sker på Nya Zeeland har dragit ut på tiden.
Detta kan delvis bero på språkliga förbistringar men även stora system skillnader vad
gäller avvikelsehantering.
Processen med benchmarking har inneburit stora
systemförändringar och ständigt nya anpassningar och omarbetningar.
Diskussion
För företag som använder IP/EurepGAP versionen har kravet på dokumentering och
därmed behovet av stödmaterial ökat. Projektet har bidragit till att företagen har
infört ett systematiskt riskbaserade bedömningar av sin produktion, särskilt tydligt är
detta vad gäller bevattning och efterskördshantering. Detta ger svenska odlare ett
tydligt attraktionsvärde som leverantörer. Projektet fortsätter även efter projekttidens
utgång till dess att godkännande erhållit för IP/EurepGAP versionen. Slutliga
förändringar införs under 2006 samt 2007. Ny utgåva av IP reglerna med fullständigt
EurepGAp godkännande beräknas till januari 2007. Stödmaterial uppdateras och
utarbetas löpande utefter behov.
Publikationer
Löpande information har givits om EurepGAP och den pågående benchmarkingen
via IP Aktuellt (medlemstidning), på odlarträffar samt VIOLA branschtidning.
Ekonomisk redovisning
Tabell 1. Kostnader sista projektperioden, alla belopp i SEK exklusive moms.

Okt 2004. – Juni 2005
Kostnader:
Ersättn. SMAK stödmaterial etc
Ersättn. LRF Konsult (fd GRO Konsult)
EurepGAPs översyn av reglerna
Ersättn. egen resurstid (Linda C)
Summa kostnader

75 400
29 300
42 615
44 708
192 023

Återstående finansiering:
SLF vid slutrapportering

50 000
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Tabell 2. Projektets kostnader totalt, alla belopp i SEK exklusive moms.

Okt 2002. – Juni 2005
Kostnader:
Ersättning (period 0210-0409)
Ersättning (period 0410-0506)
Summa kostnader

489 894
192 023
681 917

Finansiering:
SLF utbetalt tom 2005
SLF kommande utbetalning
Summa finansiering

589 000
50 000
639 000

Stockholm 2006-05-29

/Linda Cederlund
Grön Produktion i Sverige AB
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