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Bild 1. Antropogen nettofosforbelastning till havet.  

Källa: SMED rapport nr 56, 2011. 

DEL 1. INLEDNING 

BAKGRUND  

Lantbruken, även de mindre, har idag en mycket viktig roll som landsbygdsutvecklare 

och matproducenter för samhället. Många lantbruk kan dessutom ha en positiv 

inverkan på den biologiska mångfalden, men det finns även en del problem som 

dagens produktion kan föra med sig. 

Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är ett av de största miljöproblemen i 

Västerhavets vattendistrikt (2). Fler än 600 vattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt påverkas av övergödning som delvis beror på näringsämnesläckage 

från jordbruks- och hästhållningsverksamheter. Sådant läckage bedöms också kunna 

bidra till förhöjda halter av nitrat i grundvattenförekomster i distriktet.  

Felaktig användning av växtskyddsmedel riskerar också att 

bidra till en negativ påverkan på kemisk grundvattenstatus och på ekologisk status i 

ytvattenförekomster. 

 

 
 

 

 

I många områden är hästhållning en bidragande orsak till övergödning. Problemen 

med hästhållningen är framförallt relaterade till läckage och erosion från hästhagar, 

samt lagring och hantering av gödsel. 

 

Flertalet av de växtskyddsmedel som bidragit till eller riskerar att bidra till en 

försämrad vattenstatus är redan förbjudna i Sverige, men även godkända medel 
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Bild 2.  Källfördelning av antropogen nettobelastning av kväve. Karv är förkortning för 

kommunalt avloppsreningsverk. 

Källa: SMED rapport nr 56, 2014. 

innehåller ämnen som kan orsaka försämrad vattenstatus i ett antal 

vattenförekomster.  

 

Undersökningar visar att de åtgärder som vidtagits för att minska läckaget från 

jordbruket har gett effekt (3). Samtidigt är jordbruket fortsättningsvis en betydande 

källa till övergödning. Klimatförändringar med ökade nederbördsmängder medför 

även att risken för läckage ökar. 

 
 

 

 

Tillsynsarbetets koppling till miljömålen 

Sverige har 16 miljökvalitetsmål. Lantbruket berör många av dessa, bland annat 

Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Giftfri miljö, Levande sjöar och 

vattendrag, Hav i balans och Ett rikt odlingslandskap. 

 

Miljökvalitetsmålen konkretiseras i regionala miljömål och tilläggsmål.  
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I Västra Götalands regionala miljömål anges bland annat: 

 

 Utsläppet av växthusgaser från jordbruket år 2030 ska minska med 20 procent 

jämfört med 1990. 

 År 2020 ska uppmätta halter av substanser från växtskyddsmedel i länet inte 

överskrida riktvärdena för negativa effekter. 

 År 2020 ska transporterna av kväve och fosfor i länets kustmynnande och 

Vänernmynnande vattendrag vara minskande jämfört med referensperioden 

2009–2015. 

 

Det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen i Västra Götaland heter 

”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”, och där presenteras vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att uppnå de regionala miljömålen. Tillsyn av jordbruk och 

hästhållningsverksamheter i enlighet med förvaltningsplanen för Västerhavets 

vattendistrikt pekas ut som en av dessa (4). 

 

Hallands län har inga regionala miljömål utan arbetar utifrån de nationella miljömålen.  

Den regionala uppföljning som gjorts av miljömålen i Hallands län 2017 visar att 

trenden för utsläpp av både kväve och fosfor till havet minskar. Trots detta förändras 

övergödningssituationen långsamt och länets vatten är fortfarande kraftigt påverkade 

av övergödning. Åtgärder i jordbruk är en av de insatser som identifierats som 

väsentlig för att uppnå miljömålet Ingen övergödning (5). 

 

Sverige omfattas sedan år 2000 av EU:s ramdirektiv för vatten. Det övergripande 

målet för vattenförvaltningsarbetet är att uppnå de beslutade miljökvalitetsnormerna 

till år 2015, eller senast till år 2027. Miljökvalitetsnormen God status innebär god 

ekologisk och kemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär 

det, förutom god kemisk status, även god kvantitativ status. Vattenmyndigheten för 

Västerhavets vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer för distriktet i 

föreskrifterna om kvalitetskrav för vattenförekomster, 14 FS 2016:58. 

Miljökvalitetsnormerna är ett av de verktyg som arbetet med att förvalta och förbättra 

Sveriges vatten baseras på. De andra är vattenmyndigheternas förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och övervakningsprogram som arbetas fram vart sjätte år. 

 

I Förvaltningsplanen 2016–2021 för Västerhavets vattendistrikt anges de åtgärder 

som behöver vidtas av myndigheter och kommuner för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Bland annat anges att tillsynen gällande 

växtnärings- och växtskyddspåverkan från framförallt jordbruks- och 

hästhållningsverksamheter behöver öka i omfattning och utvecklas (6). Åtgärderna är 

bindande, enligt miljöbalkens 5 kapitel 8 §. 
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Kommunen som tillsynsmyndighet 

I miljöbalkens 26 kapitel regleras vilken myndighet som är ansvarig för tillsynen av 

miljöfarliga verksamheter. Kommunerna har tillsynsansvaret över miljöfarliga 

verksamheter som är anmälningspliktiga (C-verksamheter), samt mindre 

verksamheter som bedöms vara miljöfarliga (U-verksamheter). Länsstyrelsen har 

tillsynsansvar över tillståndspliktiga verksamheter (B-verksamheter), men 

kommunerna har möjlighet att överta tillsynen även över sådana. 

 

Lantbruk och hästgårdar är miljöfarliga verksamheter och omfattas av många regler 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I Del 3 i detta handläggarstöd beskrivs olika 

tillsynsområden och deras koppling till lagstiftningen. I Del 5 finns detaljerad 

beskrivning av den lagstiftning som är tillämpbar och aktuell vid tillsyn på mindre 

lantbruk och hästgårdar.  

SYFTE MED HANDLÄGGARSTÖDET 

Detta handläggarstöd är resultatet av projektet Tillsyn på mindre lantbruk inom 

Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Syftet med 

handläggarstödet är att vara ett stöd för bedömning av rimliga miljökrav och för 

framtida prioriteringar i tillsynen på mindre lantbruksenheter. Det syftar även till att 

skapa förutsättningar för ett bra möte med verksamhetsutövaren och att motivera 

dem att vidta åtgärder.  

 

Handläggarstödet kommer att användas under tillsynskampanjen 1 november 2018 - 

1 maj 2019 och därefter utvärderats och anpassats efter erfarenheterna från tillsynen 

under denna period. 

Handläggarstödet omfattar: 

 

 Del 1: Inledning 

 Del 2: Inför tillsyn 

 Del 3: Tillsyn på gården 

 Del 4: Efterarbete 

 Del 5: Mer information 

AVGRÄNSNING 

Arbetet med vägledningen har pågått från februari 2018 till och med oktober 2018.  
Målgruppen för denna vägledning är framförallt handläggare på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningar i kommunerna som arbetar med tillsyn av mindre lantbruk. 
 
Med mindre lantbruk avses icke anmälningspliktiga verksamheter med 2 - 99 
djurenheter och växtodlingar. Anmälningsplikt gäller för djurhållning med mer än 100 
djurenheter. Växtodling omfattas inte av anmälningsplikt. 
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Miljöprövningsförordning (2013:251) 

 

2 kap. Jordbruk 

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning 

med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses  

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas 

som ger det lägsta antalet djur. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2 § eller endast avser renskötsel. 
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DEL 2. INFÖR TILLSYN  

REGISTER ÖVER VERKSAMHETSUTÖVARE 

Av 1 kapitlet 7 § i Miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att tillsynsmyndigheten 

ska föra ett register över sådana verksamheter som behöver återkommande tillsyn. 

 

De register man har över tillsynsobjekten ska vara aktuella och endast innefatta 

nödvändig information. Utgångspunkten är oftast befintliga tillsynsregister, vilka kan 

vara bristfälliga. Vid uppdatering av befintligt register kan det vara bra att samköra 

gentemot andra myndigheheters register. Organisations-/personnummer är då bra att 

ha registerfört för att underlätta en samkörning. Andra uppgifter som kan vara bra att 

registerföra framgår av Bild 3 nedan. 

 

 
 

 

Svenska hästavelsförbundet har ett register över hästpass men adressuppgift är 

kopplad till den person som utfärdat hästpasset och inte till hästen. En 

hästverksamhet, till exempel en ridskoleverksamhet eller hästuppfödning, måste 

söka tillstånd hos länsstyrelsen och är därför registerförd. Registret fångar alltså inte 

upp övriga hästgårdar som inte bedrivs som en hästverksamhet. 2021 träder en ny 

EU förordning i kraft som bland annat innebär att de hästar som tidigare inte 

registrerats ska finnas i register.  

I dagsläget finns det med andra ord ingen enkel metod för att upprätta ett 

tillsynsregister över hästgårdar. En kombination av olika tillvägagångssätt kan 

emellertid löna sig, till exempel genom att jämföra befintliga tillsynsregister med en 

kartläggning i fält för att få en uppfattning om antalet hästgårdar. 

 

För övriga verksamheter kan nedanstående källor användas för att hitta nya 

tillsynsobjekt eller komplettera befintligt register:  

 

Statistiska CentralbyrånTel 010 479 66 27 mail scbforetag@scb.se 

Hos statistiska centralbyrån kan man mot en avgift beställa uppgifter från 

lantbruksregistret. Jordbruksverkets statistikenhet skapar ett lantbruksregister varje 

år baserat på statistik och uppgifter från jordbruksverket. Informationen från 

lantbruksregistret som skickas till statistiska centrabyrån innehåller information om 

Bild 3. Uppgifter som kan vara bra att registerföra. 
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organisations-/personnummer, företagsnamn, adressuppgifter, jordbrukets 

huvudsakliga driftsinriktning, antal hektar samt djurslag (nöt, svin, får, häst, höns, 

kyckling och kalkon). Lantbruksregistret innehåller alla registrerade lantbrukare och 

uppdateras varje år genom enkätundersökning. Priset är baserat på antalet 

lantbrukare. 

 

Eftersom att jordbruksverkets statistikenhet inte får lämna ut data på individnivå 

skickas inga uppgifter kring produktionsplatsnummer varför endast uppgifter om typ 

av djurslag kan lämnas och inte antal. 

 

För att ett företag ska ingå i lantbruksregistret ska det uppfylla något av följande 

kriterier: 

 Brukar mer än 2 ha åkermark 

 Brukar minst 5 ha jordbruksmark 

 Innehar djurbesättning som omfattar minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor 

eller 50 svin, eller minst 20 får, eller minst 1000 fjäderfä 

 

Lantbruksregistret fångar alltså inte upp de företag som brukar mindre antal hektar 

och/eller har färre djur än ovan nämnda. Observera att gränserna i lantbruksregistret 

är mindre än 10 djurenheter. Till exempel gör lantbruksregistret ingen skillnad på om 

nötkreatur är kalv, vuxen eller mjölkko. Så om ett företag i lantbruksregistret har 4 

vuxna nöt (ej mjölkkor) och 6 kalvar så ingår företaget i lantbruksregistret, men har 

endast drygt 2 djurenheter. Gränsen 50 svin motsvarar 5 djurenheter och 20 får (och 

lamm) motsvarar 2 djurenheter. Sammanfattningsvis kan man säga att 

lantbruksregistret i stor omfattning fångar upp även de mindre jordbruken.  

 

Statistiska centralbyrån tillhandahar även ett företagsregister som baseras på 

jordbruksföretag som klassat sig själva efter SNI-koder. Det finns dock inget krav på 

att mindre verksamheter ska uppdatera sina SNI-koder vilket kan leda till ett 

bristfälligt resultat.  

 

Jordbruksverket Tel 036-15 50 00, mail djurregister@jordbruksverket.se 

I Jordbruksverkets register över får, getter och grisar samt i det centrala 

nötkreatursregistret (CBB) kan man få tillgång till uppgifter kring djurslag, 

kontaktuppgifter till djurhållare och besöksadressen till gården.  

 

Jordbruksverket har även ett register över fjäderfäanläggningar som anmält om 

djurhållning för kommersiellt bruk eller om verksamheten har fler än 350 värphöns.  

 

Jordbruksverket ansvarar från och med 2018 för utlämnande av register över 

sprutcertifikat över godkända behörigheter för kemisk bekämpning. 

 

Ett register över foderföretagare, det vill säga alla som hanterar foder till 

livsmedelsproducerande djur, inklusive hästar, finns tillgänglig i e-tjänsten på 
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jordbruksverkets hemsida. Sök på foderföretag. Jordbruksverket kallar registret 

internt för Fanny.  

 

Länsstyrelsen Halland Tel 010-224 30 00 Västra Götaland Tel 010-224 40 00 

Länsstyrelsen har ett djurskyddskontrollregister med uppgifter om hästgårdar. 

Registret bygger på de uppgifter som kommunerna lämnade över till länsstyrelsen 

när djurskyddet gick över till länsstyrelsen 2009. Registret är kompletterat med 

kontrollplatser där länsstyrelsen fått in anmälningar om bristande djurhållning eller 

när tillstånd sökts. Tillstånd från länsstyrelsen för hästverksamhet krävs bland annat 

vid ansvar för 10 hästar eller fler, uppfödning eller ridskoleverksamhet.  

 

Gårdsstödenheten har uppgifter kring arealer och grödor. 

 

Swedac 

I Swedacs ackrediteringsregister finns alla ackrediterade företag/organisationer som 

utför cisternkontroll.  

PRIORITERA TILLSYNEN EFTER MILJÖNYTTA OCH RISK 

Alla miljökontor har begränsade resurser och tillsynen bör prioriteras utifrån risk. 

Verksamhetens omfattning kan vara styrande, men en större verksamhet behöver 

inte automatiskt innebära högre risk. Ofta är kunskapen om gällande lagstiftning och 

egenkontroll större hos verksamhetsutövare som lyfter åtminstone del av sin inkomst 

från verksamheten, jämfört med till exempel en hästägare med hobbyverksamhet. 

Naturligtvis bör dock storleken på verksamheten spela viss roll i prioriteringen av 

tillsynen. Tidigare erfarenhet av verksamheten bör också värderas, och 

vattenskyddsområden samt nitratkänsliga områden bör generellt ha hög prioritet. 

 

Faktorer Exempel på aspekter som riskanalysen bör ta hänsyn till 

Verksamheten Risk för skador på miljö och hälsa, storlek på verksamheten, 

komplexitet, IED-anläggning 

Placering Djurtäthet i området, närhet till detaljplanelagt område, närhet till 

grannar, känsliga växter eller djur 

Recipient Känslig recipient, statusklassning av vattendrag 

Vattenskyddsområde Primär, sekundär eller tertiär zon 

Nitratkänsligt område Alla områden i en kommun behöver inte ingå i nitratkänsligt område 

Erfarenhet Hur har verksamheten skött sig tidigare? Har verksamheten en väl 

fungerande egenkontroll? Uppföljning av förelägganden? 

Information från andra 

myndigheter 

Har någon annan myndighet som bedriver tillsyn på verksamheten 

informerat om brister till exempel påpekanden vid tvärvillkors- eller 

djurskyddskontroll? 

 

 

 

Tabell 1. Faktorer som kan ingå i en riskanalys. Källa: Jordbruksverkets hemsida. 
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Ett målinriktat arbetssätt är att prioritera tillsynen efter vattenförekomster och 

miljökvalitetsnormer. Genom att identifiera de vattendrag, sjöar eller kuststräckor där 

miljökvalitetsnormerna inte uppfylls kan lantbrukstillsynen prioriteras till de områden 

där tillsynen potentiellt gör störst nytta. Den kanske mest användbara 

informationskällan är vattenmyndigheternas webbaserade informationssystem VISS 

http:/www.viss.lansstyrelsen.se/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mesta av den tillgängliga och kända informationen om Sveriges vatten finns  

samlat i VISS. För varje vattenförekomst kan information tas fram om bland annat 

status, miljökvalitetsnormer, miljöövervakning, och föreslagna åtgärder. 

 

Om tillsynen utgår från vattenförekomster blir det lättare att arbeta ur ett 

helhetsperspektiv. Tillsynsprojektet kan omfatta samtliga verksamheter i området, 

vilket skapar rättvisekänsla och gör att tillsynen i fält blir effektiv då 

lantbruksverksamheterna ligger nära varandra. Projektet kan inledas med en 

gemensam aktivitet som ett informationsmöte, studiebesök på exempelgård eller en 

vattendragsvandring längs den aktuella vattenförekomsten. Läs mer om hur man 

skapar goda förutsättningar för ett bra tillsynsbesök på sidan 13 i detta 

handläggarstöd. 

Bild 4. Identifiera de vattendrag, sjöar eller kuststräckor där miljökvalitetsnormerna inte 

uppfylls i vattenmyndigheternas webbaserade informationssystem VISS 

(http://www.viss.lansstyrelsen.se/). 

 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Ett tydligt politiskt förankrat strategiskt beslut som anger målsättningen med 

kommunens tillsynsarbete på lantbruk och hästverksamheter underlättar 

tillsynsplaneringen. Utöver att målen gällande lantbrukstillsynen tydligt framgår i 

behovsutredning och tillsynsplan, är det viktigt med politisk förankring. Det kan hända 

att förtroendevalda får frågor och klagomål från verksamhetsutövare som berörs av 

tillsynen, de behöver därför vara införstådda i hur tillsynen går till och vilket syfte den 

har. Inför varje nytt tillsynsprojekt kan det vara en god idé att presentera aktuellt 

tillsynsområde, eventuell vattenförekomst och målen med tillsynen för politikerna i 

miljönämnden. 

 

Tillsynsfrekvensen varierar mellan olika kommuner.  

 

 

Här kommer projektgruppen skriva mer om prioritering av olika slags lantbruk och 

kontrollområden efter genomförd tillsynskampanj mellan 1 november 2018 - 1 maj 

2019. Projektgruppen kommer att analysera resultatet av tillsynskampanjen och 

utifrån den erfarenheten skriva om riskbaserad prioritering. Det är därför viktigt att ni 

som deltar i tillsynskampanjen skickar era resultat till 

teres.heidermark@regionhalland.se senast 1 maj 2019. 

  

SAMORDNA TILLSYNEN  

Innan man påbörjar lantbrukstillsynen är det bra att ta reda på om det finns något 

enskilt avlopp på fastigheten som ska besökas. Det kan finnas enskilda avlopp från 

bostadshus, personalutrymmen, stalltoalett med mera. Om avloppet inte inspekterats 

på cirka 15 år, eller inom det intervall som anges i kommunens rutiner för 

avloppsinventering, kan tillsynen samordnas mellan lantbruk och enskilt avlopp. 

Därmed minskas kostnaderna och tidsåtgången för både miljökontoret och 

verksamhetsutövaren. Om inspektören som bedriver tillsyn på lantbruk inte har 

någon erfarenhet av enskilda avlopp kan det vara motiverat att åka två inspektörer 

på dessa besök. 

 

Ibland finns det gårdscaféer och gårdsförsäljning av livsmedel på samma fastighet 

som lantbruksverksamheten. I dessa fall kan det vara motiverat med samordnad 

tillsyn med en livsmedelsinspektör. På vissa offentliga anläggningar, till exempel 

ridskolor, kan det vara aktuellt med hälsoskyddskontroll i omklädningsrum, duschar 

med mera. Även här kan samordnad tillsyn ske. 

 

Ta gärna kontakt med länsstyrelsen för att undersöka intresset för gemensam tillsyn. 

Det kan passa att genomföra lantbrukstillsynen gemensamt med länsstyrelsens 

kontroll av tvärvillkor, och möjligen i samband med länsstyrelsens djurskyddskontroll. 

Om gemensam tillsyn inte är möjlig på lantbruksverksamheten är det bra om 

mailto:teres.heidermark@regionhalland.se
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länsstyrelsens kontroller och miljökontorets lantbrukstillsyn sker under olika månader 

så att besöken sprids ut för lantbrukaren. 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT BRA TILLSYNSBESÖK 

Det är viktigt att skapa bra förutsättningar inför tillsynsbesöket med 

verksamhetsutövaren. Detta kan göras genom att ge verksamhetsutövaren 

information innan tillsynsbesöket och genom att du förbereder dig på hur du kan 

kommunicera och bemöta verksamhetsutövaren på ett bra sätt. 

 

Informera verksamhetsutövaren 

Verksamhetsutövaren behöver förstå varför hen ska få tillsynsbesök. Informationen 

bör förtydliga tillsynens syfte, innehåll och vad den mynnar ut i. Det bör också framgå 

hur dokumentation av besöket sker och varför. Detta gör att verksamhetsutövaren 

lättare förstår sin roll i tillsynen. Nedan finns två förslag på sätt att informera 

verksamhetsutövare. 

 

Informationsmöte: Bjud in till informationsmöte med verksamhetsutövare innan en 

tillsynskampanj börjar. För att alla ska prioritera att komma till informationsmötet är 

det viktigt att skapa nyfikenhet och ett behov av att komma (”detta vill jag ju inte 

missa”). Många har ett ordinarie arbete och bedriver sin lantbruksverksamhet vid 

sidan om. Bjud på fika och berätta om varför miljökontoret kommer på tillsyn, hur ett 

tillsynsbesök går till, vad ni kommer att titta på, information om tillsynsavgiften och 

vad som ingår i tillsynsavgiften. Ta gärna med inspektionskortet så att 

verksamhetsutövarna själva har möjlighet att gå igenom verksamheten innan 

tillsynsbesöket. Informationsmötet kan förslagsvis ske i en församlingsgård eller på 

en visningsgård. Att arrangera mötet på en visningsgård ger mer praktisk och 

handfast information till verksamhetsutövarna. Då kan visningsgården visa hur de gör 

och verksamhetsutövarna som deltar på informationsmötet kan diskutera med 

varandra. Det är bra om det finns olika typer av visningsgårdar beroende på 

målgrupp, som till exempel hästgård, hönsgård, grisgård och växtodling. 

Visningsgårdarna kan med fördel ligga i grannkommunen. Det kan dock vara av 

värde att inventera intresset för att komma till en visningsgård innan ett sådant 

projekt startas upp. Engagera gärna den lokala LRF-föreningen i detta. Alla 

verksamhetsutövare har inte möjlighet att delta i ett informationsmöte, så därför kan 

det vara bra att komplettera informationsmötet med ett informationsbrev. 

 

Informationsbrev: Skicka ut ett informationsbrev innan tillsynskampanjen. I 

informationsbrevet bör information finnas om varför miljökontoret kommer på tillsyn, 

hur ett tillsynsbesök går till, vad ni kommer att titta på, information om tillsynsavgiften 

och vad som ingår i tillsynsavgiften. Bifoga gärna inspektionskortet, så att 

verksamhetsutövaren själv har möjlighet att gå igenom verksamheten innan 

tillsynsbesöket. Bilaga 1 i detta handläggarstöd är ett informationsbrev. 

Informationsbrevet bör skickas ut till alla verksamhetsutövare som miljökontoret 
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planerar att besöka i början av tillsynskampanjen. Bilaga 3 i detta handläggarstöd är 

ett inspektionskort. 

 

Det är även viktigt att det står om tillsynskampanjen på kommunens hemsida så att 

verksamhetsutövarna kan hitta informationen där.  

 

Bokningsbrev: Några veckor innan planerat besök bör ett bokningsbrev skickas till 

verksamhetsutövaren. I bokningsbrevet bör följande information finnas med: Dag och 

tid för besöket, hur lång tid besöket tar, vilka dokument verksamhetsutövaren 

behöver ha framme. Bilaga 2 i detta handläggarstöd är ett bokningsbrev. 

 

Kommunikationsguide - Förbered dig inför tillsynsbesöket 

För att skapa bra förutsättningar just för mötet med verksamhetsutövaren och att 
kunna kommunicera med verksamhetsutövaren på ett bra sätt, läs och tänk igenom  
följande: 
 
Vad är mitt uppdrag och vad ska komma ut av mötet? 
 
- Att veta sitt uppdrag och vara lugn och trygg i det också om det ifrågasätts 
- Att kunna förklara för verksamhetsutövaren vad uppdrag och syfte är, och hur 

processen ser ut  
- Att kunna vara tydlig med det som är viktigt  
- Att vara lugn i att inte veta allt, men vara hjälpsam i att ta reda på det 
- Att kunna gå in i mötet med en lugn känsla av legitimitet, ta det steg för steg 
- Att ha mötets process klar för mig och att också kunna säga det till 

verksamhetsutövaren – ”så här är upplägget idag…” 
 
Vem ska jag möta, och hur kan jag vara nyfiken på och öppen för 
verksamhetsutövaren? 
 
Verksamhetsutövaren identifierar sig med sitt mindre lantbruk, sin hästgård, sin 
livsstil. De är kunniga och engagerade i just sin verksamhet. Hur kan det påverka hur 
jag väljer att möta dem?  
 
- Vad känner jag till om  

- gården, platsen, trakten, historia 
- verksamhet (historik, framtidsplaner), djur, anläggning 
- personerna, deras eventuella engagemang i närsamhället 

 
- Vad kan jag använda för att se människan i det förestående mötet? 
 
- Hur kan jag visa engagemang, intresse, positiv nyfikenhet? 
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Hur kan jag kommunicera bra, vilka kommunikationsstilar ska jag använda? 
 

- Att lägga mer kraft på att LYSSNA än att prata själv, det vill säga använda öppna 

frågor, och komma ihåg att omformulera och summera 
- Att ARGUMENTERA kortfattat (2-3 argument, tydliggör förslag) 
- Kan jag lägga in INSPIRERA någonstans? Inkludera? Visionera?  
- Om det skulle behövas – kan jag dra en gräns? BEGÄRA? Ställa krav. 
- Kan jag VARA ÖPPEN, till exempel be om hjälp, be om återkoppling? 

 
 
 

 
 
Bild 5. Modell för påverkan, där lyssnandet är utgångspunkten. Upplever du att din påverkan inte går så bra, 
backar du alltid tillbaka till att lyssna igen. Den andre måste lyssna på dig för att du ska nå fram. Att få någon 
att lyssna gör du bäst genom att skapa förtroende för att du själv lyssnar. Genom att lyssna får du också veta 
saker som du kan använda när du använder de andra stilarna i blomman. 

 

 

 

 

 

 

h

TA IN och
STÄM AV

TA IN och
STÄM AV

BEGÄRA

FÖRESLÅ

BE OM HJÄLP

VISIONERA

VÄRDERA VARA ÖPPEN

INKLUDERAFÖRKLARA

TA IN och
STÄM AV

LYSSNA 
AKTIVT
Den andre

”DU”

BEGÄRA ÖPPENHET

ARGUMENTERA INSPIRERA

TA IN och
STÄM AV

©
Sve

n
sso

n
 &

 W
ikm

alm
 A

B
 

Fokus, bas för 

påverkan: ”DET”
•Kunskap, sanning, 
erfarenhet, forskning,
extern auktoritet
•Det logiska,
rationella
•2-3 argument
•Etikettera: 
‘Det här är mina 
argument, det här 
är mitt förslag…”
•Visa struktur, logik

Fokus, bas för 
påverkan:

‘JAG”
•Mitt omdöme, 
min bedömning
•Vad jag vill
•Mina villkor
•Dra gräns
•Vad som inte är
förhandlingsbart
•Min makt, mitt 
beslut

Fokus, bas för 
påverkan:

“VI’
•Inkludera, få folk att 
känna ‘vi’
•Bekräfta likheter,  
gemensam historia, 
framtid, intresse, 
värdering
•Påvisa att folk bidrar
• Visionera
•Inge hopp om framtid, 
få dem att känna hopp 
om att förändra och att 
lyckas. Fira!

Fokus, bas för påverkan:

‘DU och JAG”
•Visa öppenhet
•Berätta om dina motiv
•Erkänn misstag, oro, 
misslyckanden
•Be om hjälp
•Be om återkoppling

Fokus, bas för
påverkan 
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Kommunikationsguide - översikt  

STIL BETEENDEN Vad du kan säga, hur du kan 
formulera dig, ex: 
 

LYSSNA 

Du är: Nyfiken, mottaglig, intresserad, 
Du förstår att lyssna bygger förtroende 

ÖPPNA FRÅGOR Hur menar du? 
Vilken är din uppfattning? 

Ditt mål: Få den andre att tala och känna 
sig lyssnad på 

OMFORMULERING 
 
SUMMERING 
 
 

Du tycker…, är det rätt uppfattat? 
 
Om jag sammanfattar vad ni har sagt 
så…, stämmer det? 

 BENÄMNA KÄNSLOR 
 
 

Du känner dej…, är det så? 

VISA ÖPPENHET   
Du är: Personlig, ödmjuk, visar ditt hjärta 
utan gard  
 

ERKÄNNA MISSTAG 
OKUNSKAP 

Jag är osäker….Jag har gjort fel….Det 
kan jag inte svara på… 

Ditt mål: Få den andre att förstå, lära 
känna dej och hjälpa dig 

BERÄTTA OM EGNA MOTIV 
 
 
BE OM HJÄLP 

Det viktigaste för mej är… 
Jag brinner för det här, för att… 
 
Hur tycker du att jag ska göra? Jag 
klarar det inte ensam, kan du… 
 

 
 
 
INSPIRERA  
Du är: Energisk, hoppfull, talar mer från 
Från ditt hjärta, vågar utgå från det du tror 
på, det du hoppas och önskar och skulle 
vilja se 
 
Ditt mål: Att få andra att känna hopp och  
att känna sig inkluderade, få energi 
 

BE OM ÅTERKOPPLING 
 
 
INKLUDERA 
 
 
 
 
 
VISIONERA 

Vad gör jag bra, vad kan jag göra 
bättre? 
 
Det är viktigt att du är med, för att… 
Det känns bra att det är vi som ska 
jobba ihop… 
Var och en av oss bidrar med en viktig 
bit…. 
 
Tänk er att vi redan är där, och… Går 
vi i land med detta, så blir… Så här ser 
jag slutmålet…det är jobbigt nu, men 
om 3 månader kommer det att vara 
helt annorlunda… 
 

ARGUMENTERA 
Du är: Logisk, rationell, konkret, objektiv, 
saklig 
 

FÖRKLARA 
 
 
 

Forskning talar för…Skälen för detta är                
Lagen säger… Enligt min erfarenhet… 

Ditt mål: Få den andre att se fakta och 
den ”röda tråden”, logiken, strukturen 

FÖRESLÅ Jag föreslår att… 
Kan vi säga att vi är överens om att… 
 
 

BEGÄRA 
Du är: Bestämd, fast, säker, pondus 

VÄRDERA (beteende, 
prestation) 
 

Jag är nöjd med att du…  
Jag är missnöjd med att du… 

Ditt mål: Få den andre att se din tydliga 
vilja och den gräns du sätter 

KRÄVA, UTTALA DIN VILJA  Jag förväntar mig att du…Jag vill att du 

 SÄTTA VILLKOR 
 

Om du gör det….Om du inte gör det…. 
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ATT TA MED TILL TILLSYNSBESÖKET 

Förutom handläggarstödet och inspektionskortet kan man ta med sig 

informationsmaterial som är bra att ha med sig som utgångspunkt för diskussion. 

Några exempel: 

 

 Miljöhusesyn 

 LRF:s egenkontrollpaket 

 Rekommendationer för gödsling och kalkning 

 Hjälpredan för sprutning 

 Jordbruksverkets informationsblad om till exempel stukalagring, egenkontroll eller 

markkartering 

 Sammansatt lista på kontrollorgan i området för t.ex. cisterner, lista på företag i 

området som hämtar farligt avfall med mera 

 

Även tidigare inspektionsrapport eller inspektionskort är bra att ha med sig för 

uppföljning. 
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DEL 3. TILLSYNEN PÅ GÅRDEN – KOPPLING TILL 

INSPEKTIONSKORT 
 

Del 3 är uppdelad i olika avdelningar som motsvarar avdelningarna i 

Inspektionskortet (Bilaga 3). Avdelningarna är: 

 

 Gödsel och odling 

 Kemikalier och bekämpningsmedel 

 Cisterner 

 Avfall 

 Animaliska biprodukter 

 Avlopp 

 Egenkontroll 

 

Varje avdelning inleds med en sammanfattning av gällande lagstiftning i en färgad 

ruta, medan detaljerad lagstiftning återfinns i Del 5 längst bak i handläggarstödet. 

Därefter följer löptext med vägledning om vad som ska kontrolleras samt hur det ska 

bedömas. De ord i den löpande texten som är markerade med fet stil motsvarar de 

punkter som ska kontrolleras i Inspektionskortet (Bilaga 3). Rutor med ljusare färg är 

faktarutor. Varje avdelning är färgkodad så att det ska vara lätt att hitta rätt 

lagstiftning i Del 5. 

 

 

Kommunikationsguide - Under tillsynsbesöket 

Vid ankomst:  

- Hälsa, småprata  

LYSSNA - TA IN: ÖPPNA FRÅGOR, STÄMMA AV: OMFORMULERA 

 
- Markera sammanhanget, säg varför du är där och vad det syftar till 

ARGUMENTERA – FÖRKLARA 

 
- Stäm av att personen förstår och är med på det. Red ut oklarheter.  

LYSSNA, VISA ATT DU LYSSNAR, ARGUMENTERA 

 
- Om det är på sin plats, säg något om att tillsynen syftar till att på sikt kunna ge ett 

bättre, mer anpassat stöd till mindre lantbruk, och till exempel underlätta för dem 
att göra rätt investeringar eller på annat sätt prioritera 
INSPIRERA - VISIONERA  
eller säg att er målsättning är samma som verksamhetsutövarens, det vill säga att 
verksamheten på bästa sätt har omsorg om både djur och natur  
INSPIRERA - INKLUDERA 
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Under tillsynen: 
- Börja med en rundvandring.  

 
- Låt inspektionskortet vara så länge, du vet vad det innehåller. Utan att själv gå in 

på inspektionskortet kan du gärna fråga om verksamhetsutövaren har tittat på det 
och själv bedömt sin verksamhet.  

LYSSNA - ÖPPNA FRÅGOR, ARGUMENTERA 

 
- Var uppmärksam på verksamhetsutövaren och det du ser på rundvandringen. 

Ställ frågor, stäm av att du förstår rätt.  

LYSSNA - ÖPPNA FRÅGOR, OMFORMULERA 

 
- Låt verksamhetsutövaren berätta om sin gård och sin verksamhet, även om du för 

inspektionskortets skull inte behöver veta mer. 

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR 

 
- Intressera dig för hur verksamhetsutövaren tänker, resonerar, vad som oroar, 

vilka förhoppningar som finns, hur hen tänkt kring olika lösningar.  

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR  

Stäm av att du förstår  

LYSSNA - OMFORMULERA 

 
- Summera gärna ett avsnitt ni tittat på, innan ni går vidare till nästa. ”Ok, så om jag 

uppfattat det rätt är den här lösningen för gödselhantering ganska ny och den har 
underlättat mycket för er?” 

LYSSNA - SUMMERA 

 
- När rundvandringen närmar sig sitt slut, se om du kan göra en summering av hela 

rundvandringen: ”Så för att summera i stora drag det vi har tittat på nu, så har ni 
nyligen fått en ny och större gödselplatta på plats, som underlättar arbetet för er 
och följer lagstiftningen för gödselhantering. Ni håller på att bygga ut antalet boxar 
för att kunna ta emot fler djur på foder. Det finns lite oklarheter kring…” 

LYSSNA - SUMMERA ARGUMENTERA - FÖRKLARA, FÖRESLÅ  

 
- Efter rundvandringen, sätt dig ner tillsammans med verksamhetsutövaren och fyll 

i inspektionskortet. Då har du redan gjort rundvandringen, sett på de olika 
avsnitten och pratat med verksamhetsutövaren. Att nu jobba med 
inspektionskortets slutna frågor (frågor som besvaras ”0, 1 och 2”) fungerar fint, 
eftersom ni redan delat den fylligare informationen under rundvandringen.  
ARGUMENTERA - FÖRKLARA, FÖRESLÅ, FRÅGOR I FORM AV PÅSTÅENDEN 
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Om du uppfattar dig behandlad på ett kränkande sätt eller känner dig hotad 
 
Stilen BEGÄRA kan du använda när som helst under tillsynsbesöket om 
verksamhetsutövaren uppträder dumt, hotfullt. Det kan låta så här till exempel:  
 
1. ”Jag gillar inte att du höjer rösten…”  

VÄRDERA: 
2. ”Jag vill att du talar till mig i vanlig samtalston…”  

STÄLLA KRAV 
3. ”Om du gör det, fortsätter vi inspektionen, men om du inte gör det, avslutar jag 

inspektionen här och återkommer vid ett annat tillfälle…”  

STÄLLA VILLKOR 
 
Ett alternativ till BEGÄRA är att VISA ÖPPENHET: ”Jag blir ledsen, tycker det är 
obehagligt när du uppträder så där, det känns hotfullt, vill du att jag ska känna så…? 
 
Vad du uppfattar som en hotfull situation kan variera ganska mycket. 
Verksamhetsutövaren kan vara på sin vakt och spänd i början och därför uppträda 
mer ”fientligt”, men under samtalets gång lugna ner sig. Eller så kan 
verksamhetsutövaren bli mer och mer negativ eller plötsligt ilskna till. Ju tidigare du 
frågar vad verksamhetsutövaren tänker på, eller känner, desto bättre. Då använder 

du LYSSNA  - ÖPPNA FRÅGOR OCH BENÄMNA KÄNSLOR, OMFORMULERA. Det hjälper dig att 

tidigt fånga upp vad verksamhetsutövaren tänker eller känner, till exempel ”Om jag 
uppfattar det rätt, så känner du dig skeptisk inför de riktvärden som gäller, stämmer 
det?” eller ”Förstår jag dig rätt att du inte har något emot miljölagstiftningen 
egentligen, men att de krav jag nu påtalar kommer olägligt i tid, då ni precis gjort 
investeringar i byggnaderna?” Om verksamhetsutövaren säger ”ja”, be hen förklara 
lite hur hen menar och stäm av - ATT DU FATTAR RÄTT. Fråga sedan om du skulle kunna 
få förklara vad som ligger till grund för just det som verksamhetsutövaren har 
synpunkter på. Låt det ta lite tid.  
 
Du behöver inte alls hålla med, men du kan bekräfta att du förstår att det är så hen 
ser på saken. Att tydliggöra att man begriper vad någon säger, är i sig ett starkt 
kommunikationsredskap, kanske det starkaste. 
 
Om det känns som att verksamhetsutövaren är hotfull, eller vill uppfattas som hotfull, 
menar vi att du ska gå därifrån. Du ska inte stanna om du känner dig otrygg, som att 
din säkerhet är hotad. Om du är ”tvingad” att stanna, för att vägen att gå därifrån är 
blockerad av verksamhetsutövaren eller någon/något annat, kan du antingen 
använda BEGÄRA - STÄLLA KRAV - DRA EN GRÄNS, SÄGA ”STOPP”, ”NEJ” eller ÖPPENHET - 
säga rakt på sak att du blir rädd, att verksamhetsutövaren känns hotfull. 
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GÖDSEL OCH ODLING 

 

Lagstiftning som är tillämpbar inom området gödsel och odling är: 

 

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket: känsliga områden och lagring av 

stallgödsel och höst- eller vinterbevuxen mark. 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 

växtnäring: lagring av stallgödsel, påfyllning, dokumentation, spridning av gödselmedel, 

känsliga områden, tillåten tillförd mängd totalfosfor, spridningsareal, tillåten tillförd mängd 

totalkväve, dokumenterad beräkning och höst– eller vinterbevuxen åkermark. Till denna 

föreskrift finns allmänna råd.  

Miljöbalken (1998:808): de allmänna hänsynsreglerna, framför allt kunskapskravet, 

försiktighetsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprinciperna, lokaliseringsprincipen och 

skälighetsregeln. 

Avfallsförordning (2011:927): anmälningsplikt för annan hantering av avfall. 

Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam 

används i jordbruket (1994:2)  

 

Miljösanktionsavgifter: den som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel 

eller för bort stallgödsel utan dokumentation ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 

kronor. 

 

Tillämpbara paragrafer i angiven lagstiftning finns sammanställt i Del 5 Mer information 

under Översikt av lagstiftningen. 

 

 

Är verksamheten ett jordbruksföretag? 

Vilka krav man kan ställa på förvaring, hantering och spridning av gödsel beror på om 

verksamheten är ett jordbruksföretag eller inte. Ett jordbruksföretag omfattas av förordning 

SFS 1998:915 och föreskrift SJVFS 2004:62, där minimikrav på till exempel lagringskapacitet 

anges. Om verksamheten inte är ett jordbruksföretag får man istället hänvisa till 

hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. Det finns ingen definition av begreppet 

jordbruksföretag i miljöbalken eller dess tillhörande förordningar och föreskrifter. Däremot 

har Jordbruksverket tolkat begreppet som att det innefattar någon form av produktion, 

antingen växtodling eller att gården producerar livsmedel. I praktiken innebär detta att 

många hästgårdar inte är jordbruksföretag och enbart kan granskas utifrån 

hänsynsreglerna. Observera att vallodling av foder till de egna djuren räknas som 

produktion. För att hjälpa till med tolkningen av lagstiftningen så innehåller föreskriften 

SJVFS 2004:62 även allmänna råd. Vissa av de allmänna råden gäller för tolkning av 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler eller miljöbalkens regler kring tillsyn där det inte har 

någon betydelse ifall verksamheten är en jordbruksverksamhet eller inte. 
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Känsliga områden 

Stora delar av Halland och Västra Götaland har blivit klassade som nitratkänsliga områden 

enligt den utredning som gjorts till följd av EU:s nitratdirektiv. För att minska 

växtnäringsförlusterna i dessa områden har särskilda åtgärdsprogram upprättats. Områdena 

omfattas även av längre gående bestämmelser rörande gödselhantering och spridning. I 

bilagorna 1-3 till föreskrift SJVFS 2004:62 finns angivet vilka områden som klassas som 

nitratkänsliga områden. 

 

Tvärvillkor – argument vid avsaknad av dokumentation 

Verksamheter som söker gårdsstöd, miljöersättningar och andra jordbrukarstöd måste följa 
tvärvillkoren för att få full utbetalning av jordbrukarstödet. Länsstyrelsen kontrollerar alla 
tvärvillkor hos en viss andel av dem som söker stöd. Om en kontroll visar att verksamheten 
inte har följt tvärvillkoren beslutar länsstyrelsen hur många procent som ska dras av från 
utbetalningen av jordbrukarstödet. Första gången ett fel upptäcks blir avdraget normalt 3 
procent, men det kan sänkas till 1 procent eller höjas till 5 procent beroende på hur stor 
avvikelsen är. 
 
De flesta tvärvillkoren finns redan implementerade i Jordbruksverkets föreskrifter. Alltså är 
detta något både kommunen och Länsstyrelsen kontrollerar. Exempel på tvärvillkor: 
lagringskapacitet, svämtäcke, spridningskrav fosfor och kväve, kvävebehov gödsling, ta 
emot/föra bort gödsel, gödsel på hela arealen, spridningstidpunkt och spridningsförbud och 
vinterbevuxen mark. 
 
Vilka tvärvillkor som gäller för verksamheten kan verksamhetsutövaren ta reda på med 
hjälp av tjänsten Miljöhusesyn på Jordbruksverkets hemsida. 
 

 

Lagring av gödsel 

 

Gödselförvaring. Jordbruksföretag ska förvara gödsel så att avrinning eller läckage 

inte kan ske till omgivningen. Vanligen innebär det gjuten platta, urinbrunn, 

gödselbrunn och liknande. Vill verksamhetsutövaren lösa detta på annat sätt behöver 

hen visa att lagringen inte medför avrinning eller läckage. För verksamheter som inte 

är jordbruksföretag kan man i regel göra liknande bedömningar, men med hänvisning 

till de allmänna hänsynsreglerna. Det finns dock en större flexibilitet i och med att en 

bedömning måste göras i det enskilda fallet. Är det till exempel lerjord och långt till 

känsliga objekt kanske det inte är skäligt att kräva att verksamhetsutövaren gjuter en 

gödselplatta. Förorening av yt- eller grundvatten får dock aldrig uppstå på grund av 

gödsellagringen. Utöver kraven i förordningen och föreskrifterna gäller förstås för alla 

verksamhetsutövare att verksamheten inte får ge upphov till olägenheter såsom lukt, 

flugor eller buller. Förvaras gödsel med högt vätskeinnehåll på platta bör dränering till 

urinbrunn finnas, annars finns en risk att gödselplattan svämmar över. Översvämning 

kan också bli ett problem vid mycket regn, vilket kan motverkas med tak över 

gödselplattan. Hängrännor bör av samma anledning aldrig ledas ner på 

gödselplattan. 
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Bild 10. Gödselförvaring under tak förhindrar 

lakning. 

 

Bild 8. Gödseln är placerad utanför 

bottenplattan vilket medför en risk för 

näringsläckage.  

Bild 9. Stora regnmängder har lett till att lakvatten 

från gödselplattan letar sig ut i ett närliggande 

vattendrag. 

 

Bild 6. Gödseln är placerad på en 

hel bottenplatta vilket begränsar 

risken för avrinning och 

näringsläckage. 

Bild 7. Rullkant eller klack är en bra lösning om det blir mycket 

vätska på plattan, som riskerar att rinna iväg. I exemplet ovan 

har även en liten urinbrunn installerats vid kanten på plattan 

för att fånga upp överskottsvatten. Större anläggningar har 

ofta stora urinbrunnar kopplade till plattan. 

Bild 11. Bra containerförvaring av hästgödsel. 

Det är lätt att tömma gödseln i containern och 

ett tak förhindrar lakning. 
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Vid lagring av flytgödsel och urin finns krav på ett stabilt svämtäcke eller annan 

täckning, om verksamheten har mer än 10 djurenheter. Syftet med reglerna är att 

begränsa att ammoniak avdunstar till luften. Påfyllning av brunnen ska ske under 

svämtäcket. Vid tömning av brunnen får svämtäcket brytas, men ska återskapas 

snarast möjligt. Detta motsvarar enligt de allmänna råden cirka 14 dagar för 

flytgödsel och 7 dagar för urin. Ju mindre strö och halm det finns i gödseln, som för 

till exempel svingödsel, desto svårare att få till ett naturligt svämtäcke. Även 

biogasgödsel är det svårt att få till ett bra svämtäcke på då det har väldigt högt 

vatteninnehåll. För att stimulera bildningen kan man tillsätta fastgödsel eller halm. 

Går det inte att skapa ett svämtäcke så måste det lösas på annat sätt, till exempel 

med hjälp av tak, spännduk, gummiduk eller liknande som täckning. 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lagringskapacitet. Hur stor lagringskapacitet verksamheten behöver beror på under 

hur lång tid gödseln ska kunna lagras enligt kraven i förordningen SFS 1998:915. 

Olika djurslag producerar olika mängder gödsel, vilket påverkar storleken på 

lagringsutrymmet. Lagring inne i stallutrymmen, i till exempel djupströbädd, får 

Bild 13. Svämtäcket är inte tillräckligt stabilt. 

Gödselbrunnen är nyligen tömd och svämtäcket kan 

fortfarande vara på gång att återskapas. 

Bild 14. Sprucket och tunt svämtäcke. Här behöver man 

ta en diskussion med verksamhetsutövaren om varför 

det ser ut som det gör. 

 

Bild 12. Ett stabilt och bra 

svämtäcke. 
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räknas in i lagringskapaciteten så länge kravet på att avrinning eller läckage inte sker 

uppfylls. 

 

Om verksamheten ligger inom nitratkänsligt område är det hårdare krav på hur länge 

gödseln ska kunna lagras, till exempel är grundkravet att en verksamhet med fler än 

tio nötkreatur ska kunna lagra gödseln i 6 månader, men inom nitratkänsligt 

kustområde behövs det istället 8 månaders lagringskapacitet. I bilagorna 1-3 till 

SJVFS 2004:62 finns angivet vilka områden som är nitratkänsliga områden. Inom 

nitratkänsliga områden ska verksamhetsutövaren kunna visa hur lagringsvolymen 

har beräknats. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig så länge 

beräkningen är aktuell. 

 

I bilaga 7 till SJVFS 2004:62 finns en tabell med schablonvärden för producerad 

mängd gödsel för olika djurslag, som kan användas för att beräkna lagringsbehovet. 

Dessutom har Jordbruksverket ett beräkningsverktyg som går att ladda ner från 

www.jordbruksverket.se. Det heter Beräkningsverktyg för lagringsbehov och 

spridningsareal och är i form av en excelfil där man enkelt fyller i djurslag och antal 

djur och får fram lagringsbehov för verksamheten. Verktyget kan också användas för 

att beräkna behov av spridningsareal. 

 

 
 

Bild 15. Program för beräkning av lagringsbehov samt behov av spridningsareal framtaget av jordbruksverket. 

 

Den som inte har tillräcklig lagringskapacitet måste beviljas undantag från dessa krav 

av länsstyrelsen. Det finns alltså en möjlighet att ha mindre lagringskapacitet är vad 

kraven anger, och istället till exempel avyttra gödseln till annan verksamhet. 

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.jordbruksverket.se/download/18.528446db16179f7327ef7c2/1518178924531/Ber%C3%A4kning%20av%20lagringsbehov%20och%20spridningsareal_v4.xlsx
http://www.jordbruksverket.se/download/18.528446db16179f7327ef7c2/1518178924531/Ber%C3%A4kning%20av%20lagringsbehov%20och%20spridningsareal_v4.xlsx
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För verksamheter som inte är jordbruksföretag och verksamheter med högst 2 

djurenheter gäller inte ovanstående. För dessa verksamheter säger de allmänna 

råden att lagringsutrymmena bör vara åtminstone så stora att lagring kan ske under 

perioder då gödselspridning är förbjuden eller olämplig, eller till dess att gödseln kan 

tas om hand på annat sätt. Denna formulering öppnar upp för lagring i container med 

kontinuerlig tömning, vilket är ett relativt vanligt förfarande hos hästhållare. 

 

Lagring av gödsel i fält, så kallad stukalagring, är tillåtet om lagringen är tillfällig. De 

allmänna råden anger att lagring av gödsel med högt växtnäringsinnehåll i huvudsak 

bör ske i direkt anslutning till vårbruket eller under sommar och tidig höst inför 

höstsådd. Lagringstid under tidig vår och sen höst anses vara tillfällig om det rör sig 

om högst några veckor. Stukan ska lagras på det fält där gödseln senare ska 

spridas, och mängden som lagras ska motsvara behovet av växtnäring på det 

aktuella fältet. Vald plats för stukan ska inte kunna medföra läckage, snabb 

avrinning, dränering, översvämning, markskador eller påverkan på grundvatten eller 

dricksvattenbrunnar i närheten. Vid återkommande lagring på samma fält ska 

lagringsplatsen flyttas varje gång. Stukalagring kan vara praktiskt när gödseln 

levereras för spridning hos annan verksamhetsutövare, eller för att effektivisera 

gödselutkörningen. 

 

Fastare gödsel med högt ströinnehåll, till exempel djupströgödsel och hästgödsel, 

kan behöva komposteras före spridning. Kompostering ska i första hand ske i det 

ordinarie lagringsutrymmet, men det är tillåtet att kompostera gödsel i fält i stuka om 

det inte leder till olägenhet för människors hälsa eller miljön. Gödseln bör vara så 

pass fast att den kan staplas till minst 2 meters höjd, och kompostering bör med 

fördel ske under sommarhalvåret när det är mindre risk för näringsläckage. Tiden då 

gödsel tillförs stukan ska vara begränsad, och man kan behöva vända den under 

komposteringsprocessen. Kompoststukan bör inte ligga i mer än ett år innan 

spridning, men helst ska den spridas vid första lämpliga tillfälle efter avslutad 

kompostering. 

 

Observera att stukalagring inte är en tillåten lösning för att öka lagringskapaciteten av 

gödsel. Det är alltid viktigt att tänka på vad syftet med stukan är, det vill säga att 

underlätta spridning. Förvaring i stuka under längre tidsperioder och under 

vinterhalvåret bör därför kunna motiveras väl av verksamhetsutövaren. 

Jordbruksverket har tagit fram ett informationsblad om gödselstukor som går att hitta 

på www.jordbruksverket.se. 

 

Mineralgödsel. Mineralgödsel bör förvaras torrt under tak och på tätt underlag, 

gärna uppallat så att det är lätt att identifiera läckage. Förvaras mineralgödseln 

utomhus ska den täckas över ordentligt. Nederbörd påverkar gödselns prestanda 

samt ökar risken för näringsläckage. 

 

http://www.jordbruksverket.se/
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Flera mineralgödsel är explosiva under vissa betingelser och ska därför inte förvaras 

nära värmekällor eller brännbara ämnen som till exempel diesel. Om mineralgödseln 

förvaras innesluten i exempelvis en stålbehållare eller om storsäckar staplas i för 

stora högar finns risk för explosion på grund av tryckbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begränsning av mängd gödsel som får tillföras 

 

Tillräckliga spridningsarealer 

Grundreglen för alla verksamheter är att mängden totalfosfor från stallgödsel eller 

annat organiskt gödsel inte får överstiga 22 kg per hektar spridningsareal och år 

under en femårsperiod (SJVFS 2004:62). Detta innebär att givan per år kan variera 

så länge medelvärdet blir högst 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. 

Andra organiska gödselmedel kan utgöras av naturgödsel, benmjöl, rötrester eller 

kompost. 

 

Undantag från kravet om 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år gäller: 

 Spridning av mineralgödsel 

 Jordbruksföretag med högst 10 djurenheter, om det är stallgödsel från de egna 

djuren som sprids inom lantbruket  

 Icke jordbruksföretag (ofta hästgårdar) 

 

Detta innebär alltså att exempelvis växtodlingsgårdar som tar emot stallgödsel 

omfattas av kravet om 22 kg totalfosfor/ha, även om de inte har några egna djur. 

 

För verksamheter som inte omfattas av kraven men där det ändå finns ett behov av 

att redogöra för tillförd mängd fosfor kan man hänvisa till de allmänna 

hänsynsreglerna. För hästgårdar som i regel har djuren på en mindre yta kan det 

vara bra att tänka på den totala tillförseln av gödsel både från stallgödsel och den 

gödsel som djuren tillför själva. Till exempel skulle en verksamhet med många hästar 

på liten areal skriftligt behöva redovisa hur de gödslar. Om den totala 

Bild 16 och 17. Förvaring på pall under tak gör att mineralgödseln hålls torr, och det är 
lätt att se om en säck går sönder.  
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spridningsarealen är för liten bör gödseln lämnas bort. På sida 36 i detta 

handläggarstöd står det om hur man kan begränsa näringsläckage från rasthagar. 

 

Vid besöket behöver verksamhetsutövaren redogöra för att mängden fosfor per 

hektar inte överskrids. Dokumentationens omfattning kan anpassas efter 

verksamhetens storlek. Till exempel skulle den som endast sprider egen stallgödsel 

på vall med en enklare redogörelse kunna visa att kraven uppfylls. Vid misstanke om 

att kravet inte uppfylls eller vid bristfällig redogörelse kan det vara rimligt att ställa 

krav på att det ska finnas skriftlig dokumentation. 

 

Inom känsligt område behöver verksamhetsutövaren även redogöra för att mängden 

kväve per hektar inte överskrids. Enligt föreskrift SJVFS 2004:62 får jordbruksföretag 

inom känsligt område inte tillföra mer kväve från stallgödsel än vad som motsvarar 

170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. Sprids enbart hästgödsel på 

åkermarken uppnås i regel inte denna mängd. 

 

I bilaga 8 i SJVFS 2004:62 finns schablonvärden som redogör för mängden fosfor 

och kväve i gödsel beroende på djurslag. Nedan presenteras ett enklare 

beräkningsexempel baserat på uppgifter från bilaga 8 om att en häst/ponny utsöndrar 

8,9 kg fosfor per år: 

 

22𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ å𝑟

8,9
≈ 2,5 ℎä𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 

 

Verksamhetsutövaren kan också använda jordbruksverkets Beräkningsverktyg för 

lagring och spridningsareal för att redogöra för att kraven uppfylls. För mer 

information se sida 25 i detta handlägggarstöd. Beräkningsverktyget tar fram 

lantbrukets årliga gödselproduktion samt behovet av spridningsareal för att klara 

kravet om 22 kg totalfosfor/170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. 

Uppgifter kring lantbrukets totala spridningsareal går sedan att hitta i växtodlingsplan, 

SAM-ansökan eller gödselplanen. Observera att vid beräkning av totalkväve i 

gödseln får den mängd kväve som förloras vid lagring eller i stall räknas bort från 

gödselns ursprungliga kväveinnehåll. Däremot får kväve som kan förloras vid 

spridning inte räknas bort. 

 

Vad räknas som spridningsareal? 

Spridningsareal är en åkermark som är tillgänglig för spridning av all gödsel som 
produceras och där stallgödsel sprids någon gång under en femårsperiod. Åkermark som 
ligger inom vattenskyddsområde, i träda eller på annat sätt inte lämpar sig för spridning 
får inte räknas in i spridningsarealen. Under betesperioden hamnar djurens gödsel direkt 
på betesmarken. Därför får även betesmark som inte gödslas i övrigt under en 
femårsperiod, räknas in i spridningsarealen för den tid som djuren betar där. Om djuren 
till exempel går ute 6 månader om året så får 50 % av betesmarken räknas in i 
spridningsarealen. Observera att detta endast gäller om lantbruket har egna betesdjur. 
Om lantbrukaren har djur hos andra så räknas även den betesmarken in i 
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spridningsarealen. Gödsel kan även spridas på någon annans mark som då räknas in i den 
totala spridningsarealen.  
 

Gödsel på hela arealen. Enligt SJVFS 2004:62 ska stallgödsel eller andra organiska 

gödselmedel spridas på̊ alla skiften som ingår i spridningsarealen under 

femårsperioden. Om lantbrukaren har större areal än vad som krävs ska man 

åtminstone tillföra stallgödsel och andra organiska gödselmedel på̊ den minsta areal 

som behövs för att uppfylla kravet. Kravet gäller alla jordbruksföretag oavsett antal 

odlingsbar hektar. Behovet av att redovisa dokumentation beror på växtodlingens 

omfattning. För mindre verksamheter kan en muntlig redovisning anses som 

tillräcklig. För större verksamheter ska kravet redovisas i gödselplanen. För 

verksamheter som inte räknas som jordbruksföretag kan redovisning krävas med 

hjälp av miljöbalkens hänsynsregler om det finns misstanke om att gödseln inte 

spridits på hela spridningsarealen, till exempel på grund av avståndet.  

 

Kvävegödsling. Jordbruksföretag inom känsligt område oavsett storlek ska ha en 

växtodlingsplan eller liknande som visar kvävegödsling utifrån grödans behov. 

Oavsett det beräknade behovet av kväve så får jordbruksföretag inom känsliga 

områden vid höstsådd tillföra högst 40 kg lättillgängligt kväve per hektar. För 

oljeväxter är kravet 60 kg lättillgängligt kväve per hektar. Enligt de allmänna råden 

bör även övriga verksamheter utanför känsligt område beakta grödans 

kvävegödslingsbehov och redogöra för kvävetillförseln.  

 

Det är genom skriftig dokumentation som verksamhetsutövaren kan redogöra för hur 

man har tagit hänsyn till olika kvävekällor och motiverat gödslingsbehovet. Vid 

tillsynsbesöket ska du gå igenom växtodlingsplanen eller annan dokumentation som 

redogör gödslingsbehovet utifrån posterna i bilaga 6 i föreskriften SJVFS 2004:62. 

Växtodlingsplanen ska ha med uppgifter kring behovet av gödselkväve för den 

förväntade skördenivån genom att ta  hänsyn till stallgödselns långtidseffekt, 

förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska 

gödselmedel till årets gröda. 

 

 I de fall någon av posterna i bilaga 6 inte är relevant, till exempel om lantbrukaren 

inte har någon mulljord, ska det noteras på något sätt, till exempel skrivas direkt på 

växtodlingsplanen. Ta ett kort eller be om en kopia på 

gödselplanen/växtodlingsplanen och jämför på kontoret med jordbruksverkets 

Rekommendationer för gödsling och kalkning samt SJVFS 2004:62. Här finns 

schablonvärden och annan information för att kontrollera att uppgifterna är korrekta. 

Nedan följer en genomgång av posterna i bilaga 6. Bilaga 6 kan skrivas ut och fyllas i 

utav verksamhetsutövaren och på så sätt användas som enklare dokumentation för 

mindre verksamheter. 
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Beräkning av gödslingsbehovet 
av kväve Poster  

Kg N/ha  Kommentar 

Gödselgiva för aktuell gröda vid 
den förväntade skördenivån  
För att kunna skatta möjlig skördenivå 
ska historiska skördeuppgifter 
användas eller göras med 
utgångspunkt från markbeskaffenhet 
(jordart, markförhållanden), klimat, 
möjlighet till bevattning, 
markanvändning, jordbruksmetoder 

och normal tidpunkt för sådd.  

70kg Verksamhetsutövaren ska redogöra för grödans 
kvävebehov utifrån produktionsförmågan på skiftet. 
Detta ska vara baserat på uppgifter kring förväntad 
skörd. Om verksamhetsutövaren inte har uppskattat 
den förväntade skörden kan man använda uppgifter 
från jordbruksstatistik årsbok. För att ta reda på hur 
mycket kväve grödan behöver utifrån förväntad 
skörd kan man se över jordbruksverkets 
rekommendationer i ”Riktlinjer för gödsling och 
kalkning”.  
Ex. Mindre lantbruk med vallodling:  
Läs i tabell 14, rekommendationen för Blandvall med 
40% klöver totalt 3 skördar är 70kg N/ha/år vid 
uppskattad skördenivå:7 ton ts per hektar 

Gör justering genom avdrag för följande:  Efter att ha redogjort för hur mycket kväve grödan 
kräver behöver man också redogöra för hur grödan tar 
del av kvävet. I åkermarken finns redan ett visst 
kväveförråd i större eller mindre mängd. 

- Stallgödselns långtidseffekt 
(Vid beräkning av 
gödslingsbehovet till vall 
behöver inte hänsyn tas till 
stallgödselns långtidseffekt) 

 
 
- 0  

Vid årlig spridning av stallgödsel byggs ett kväveförråd 
upp i marken. Generellt kan man anta att 
kvävetillskottet är 10 kg N/ha och år efter minst 30 års 
djurhållning. Använd värdena i SJFVS 2004:62 bilaga 12 
som utgångspunkt. Om man inte haft en intensiv 
djurhållning under en längre tid så sätts värdet 0.  

Ex. Mindre lantbruk som haft mindre än 30 års intensiv 
djurhållning = 0 

 
- Förfruktseffekt från 
föregående gröda  
Hänsyn tas även till kväveverkan från 
gröngödslings- och fånggrödor  

 
 
- 0 

Kvävehalten i marken påverkas också av föregående 
gröda. Om vall bryts med till exempel en oljeväxt eller 
ärtor ger dessa upphov till att det finns kvar en viss 
mängd kväve i marken. I fall lantbrukaren endast 
använder vall efter vall sätts värdet 0. För att ta hänsyn 
till förfruktseffekten från föregående gröda kan 
värdena i SJFVS 2004:62 bilaga 11 användas som 
utgångspunkt. 
Ex. Mindre lantbruk med endast vallodling = 0 

 
- Mulljord  

 
- 0 

En jord som innehåller mer än 40 % organiskt material i 
matjordslagret. Mulljordar är väldigt karaktäristiska 
och är något som lantbrukaren med största säkerhet är 
medveten om. Ifall lantbrukaren är osäker om hen har 
mulljord så har hen antagligen inte någon mulljord och 
värdet kan sättas till 0. I dokumentet 
Rekommendationer förgödsling och kalkning finns en 
modell för hur man schablonmässigt kan beräkna 
kväveleveransen från en mulljord.  
 
Ex. Mindre lantbruk utan mulljord = 0 
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Planerad tillförsel av stallgödsel 
och andra organiska gödselmedel 
till årets gröda  
Kväveverkan från dessa 
gödselmedel ska värderas med 
hänsyn till gödselslag, mängd, 
spridningsteknik och 
spridningstidpunkt.  

 
 
 
 

-7,5kg  

Innehåll av mängden lättillgängligt kväve i stallgödsel 
kan uppskattas utifrån aktuella schablonvärden i SJVFS 
2004:62 bilaga 10. För flytgödsel och urin kan en 
gödselanalys av ammoniumkväve ersätta 
schablonberäkningar. Detta gäller inte stallgödsel. Med 
lätttillgängligt kväve menas andelen ammoniumkväve 
(NH4-N) i organiskt gödselmedel. 
 
Ex. Lantbruk med 75 ungdjur på djupströbädd och 40 
hektar vall: 

Börja med att räkna ut producerad mängd gödsel 
enligt SJVFS 2004:62 bilaga 7. En kviga/stut > 1 år 
producerar 8m3 djupströgödsel under 8 månader. 
8m3 x 75 ungdjur = 600m3 
 
Volymvikt för djupströgödsel nöt är 0,5 ton/m3 

 
600 x 0,5 ≈ 300 ton djupströgödsel 
 
I SJVFS 2004:62 bilaga 10 står det att det går 5kg 
växttillgängligt kväve på 10 ton djupströgödsel nöt.  
 
1kg växttillgängligt kväve = 2 ton gödsel 
 
300 x 2 ≈ 600kg växttillgänglig kväve 
 
300kg/40ha ≈ 7,5kg/ha 
 
 

Årets beräknade behov av 
mineralgödselkväve eller annan 
kompletteringsgödsling med 
kväve  

 
=62,5kg  

70 kg (Gödselgiva för aktuell gröda) – 7,5kg (kväve från 
stallgödsel) = 62,5kg  

 

 

Ett annat alternativ är att använda Jordbruksverket beräkningsprogram för beräkning  

av gödslingsbehov baserat på schablonvärden: Beräkningsverktyg för 

gödslingsbehov av kväve, se Bild 18.  

 

Tabell 2. Ingående poster i bilaga 6 i SJVFS 2004:62 samt kommentarer.   

 



32 
 

 
 

Bild 18. Beräkningsverktyg för gödslingsbehov av kväve framtagen av jordbruksverket.  

  

Markkartering. Enligt de allmänna råden bör åkermark som ingår i växtföljden 

markkarteras regelbundet. Rekommendationen från Jordbruksverket är att hela 

marken karteras minst en gång vart tionde år. En markkartering redovisas oftast i 

kartor över skiften där markens näringsinnehåll redovisas i olika klasser vilket gör att 

gödslingen kan anpassas efter markförhållandena. Enligt de allmänna råden bör 

förrådsgödsling (= gödsling för att täcka flera års behov av växtnäring) med fosfor 

undvikas. På jordar med P-AL-klass III och högre bör inte mer fosfor tillföras än vad 

som motsvarar den mängd som förs bort med grödan. Vid tillförsel av fosfor på redan 

fosforrika jordar ökar risken för näringsläckage. Därför kan det vara bra att informera 

att jordar med P-AL-klass IV och V rekommenderas att utnyttja markens fosforhalt 

och gödsla mindre än vad som förs bort med grödan. Detta ur ett såväl miljömässigt 

som ekonomiskt perspektiv. Informera om vilka åtgärder som finns för att minska 

förlusten av fosfor. Till exempel genom att bibehålla en god markstruktur och 

fungerande dräneringar för att undvika erosion, stående vatten och ytavrinning. 

Fosfor urlakas i översvämmade ytor. 

 

Försiktighetsmått vid spridning av gödsel 

 

Spridning/avyttring. Kontrollera om gödsel i verksamheten sprids vid rätt tidpunkt 

och på rätt sätt genom att fråga verksamhetsutövaren om rutinerna för 

gödselspridning. Beroende på vilken tidpunkt på året det är och var i landet man har 

sin verksamhet finns det restriktioner för när och hur gödselspridning får ske. 

Reglerna varierar också beroende på vilken typ av gödsel det är. Gödselspridning 

regleras i föreskrift SJVFS 2004:62. Länsstyrelsens årshjul över spridningsregler för 

stallgödsel sammanfattar lagstiftningen på ett överskådligt sätt, se Bild 19. 
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Om en omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller 

borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, finns det en möjlighet för 

miljökontoret att bevilja dispens från spridningsförbuden ovan. Denna dispensgivning 

ska dock vara restriktiv. Oväntade nederbördsmängder är till exempel inte ett skäl för 

Bild 19. Spridningsregler för olika typer av stallgödsel inom och utanför nitratkänsligt 

område. Källa Länsstyrelsen Västra Götaland 
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dispens, utan detta ska verksamhetsutövaren ha beredskap för. Om dispens tidigare 

medgivits bör lagringsutrymmena granskas extra noga vid tillsynsbesöket. 

 

Inom känsligt område får gödsel inte spridas närmare än två meter från kant som 

gränsar till vattendrag eller sjö, och om marklutningen överskrider 10 % får gödsling 

inte ske alls i angränsning till vattendrag eller sjö. Man kan resonera på ett liknande 

sätt inom icke känsligt område med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna. 

 

Hästgårdar bedriver sällan växtodling eftersom de marker som finns i regel behövs till 

rasthagar och bete, och de måste därför avyttra gödseln på annat sätt. Några 

exempel på lösningar är att lämna gödseln till en verksamhetsutövare som kan 

sprida den, till ett jordförbättringsföretag eller till förbränning. Deponi av organiskt 

material är förbjudet. Om gödseln lämnas till en verksamhetsutövare bör det finnas 

ett skrivet gödselavtal.  

 

För jordbruksföretag som tar emot gödsel finns krav på dokumentation över 

gödselslag, mängden gödsel, vilken mängd totalfosfor gödseln motsvarar, datum för 

leverans och vem som levererat gödseln. För jordbruksföretag som levererar gödsel 

omfattar dokumentationskraven gödselmängd, djurslag, antal djur, datum samt 

mottagare. Dokumentationen ska sparas i minst 6 år. Jordbruksföretag som för bort 

eller tar emot stallgödsel utan att ha den dokumentation som krävs ska betala en 

miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Jordbruksföretag med högst 10 djurenheter 

omfattas dock inte av reglerna om dokumentation vid bortförsel, utan behovet av 

redovisning får avgöras från fall till fall och hanteras med hjälp av miljöbalkens 

hänsynsregler. Detsamma gäller verksamheter som inte är jordbruksföretag. Finns 

en misstanke om att gödseln inte omhändertas på ett godtagbart sätt finns självklart 

fog för krav på redovisning. 

 

Naturgödsel räknas som en animalisk biprodukt och det är inte tillåtet att ta emot 

gödsel från andra gårdar för till exempel jordproduktion, utan att det behandlas i en 

av jordbruksverket godkänd anläggning. 

 

Avloppsslam. Den som vill sprida avloppsslam från sin egen slamavskiljare ska 

anmäla detta till miljökontoret, då det krävs dispens från de lokala 

renhållningsföreskrifterna.  Detta gäller dock endast hushållsavfall vilket innebär att 

spridning av slam som uppkommit i större skala, till exempel från ett kommunalt 

reningsverk, inte är anmälningspliktigt. Vanligtvis köps sådant slam in från 

entreprenörer, slammet kommer då från större reningsverk och är behandlat. Lokala 

föreskrifter, detaljplanebestämmelser och föreskrifter för vattenskyddsområden kan 

ytterligare reglera spridningen av avloppsslam. Miljökontoret har tillsyn över 

användningen. 

 

Avloppsslammet får ej spridas på betesmarker eller på marker där vallfodergrödor 

ska skördas inom 10 månader. Slammet får ej spridas på potatis-, bär-, rotfrukts-, 
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grönsaks- eller fruktodlingar (frukt på träd räknas ej) eller på marker där dessa ska 

odlas, om man räknar med skörd inom 10 månader. 

 

Den som avser sprida avloppsslam måste kontrollera åkermarkens metallhalt så att 

de gränsvärden som anges i föreskriften SNFS 1994:2 inte överskrids. Kontrollen ska 

ske genom provtagning och analys av pH, torrsubstans, bly, kadmium, koppar, krom, 

kvicksilver, nickel och zink. Kommer slammet från större reningsverk så ska det vara 

provtaget av producenten till avloppsslammet med avseende på bland annat kväve, 

fosfor och metaller, och producenten ska lämna en innehållsdeklaration till den som 

ska använda slammet. Efterfråga dokumentation över provtagning, och om aktuellt 

även innehållsdeklarationen, vid tillsynen. 

 

Informera verksamhetsutövaren om att flera stora mottagare av spannmål, mejeri- 

och köttprodukter har som policy att deras odlare inte får använda avloppsslam i sin 

odling. 

 
Höst- och vinterbevuxen mark 

 

Andel höst- och vinterbevuxen mark. Jordbruksföretag inom känsliga områden 

med mer än 5 hektar åkermark måste ha minst 60 procent av marken bevuxen under 

höst och vinter i Hallands län. I Västra Götalands län ska motsvarande vara minst 50 

procent. Kraven gäller endast åkermark och inte betesarealen. En beskrivning av vad 

som går att definiera som en höst- eller vinterbevuxen mark beskrivs i Tabell 3. 

Genom att se över växtodlingsplan eller annan dokumentation går det att kontrollera 

att kravet uppfylls. Även länsstyrelsen kontrollerar detta i sin tillsyn av tvärvillkor. 

Kravet bör ställas även på verksamheter som inte är jordbruksföretag enligt de 

allmänna hänsynsreglerna baserat på verksamhetens miljöpåverkan, storlek och 

placering.  

 

Exempel: Hos en verksamhet med mestadels vall kan det vara viktigt att kontrollera 

när verksamheten har brutit vallen. Om de till exempel har använt Roundup innan 20 

oktober (Halland) så kan det skiftet inte räknas in i andelen grön mark.  
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Gröda Sådd senast Får brytas tidigast 

Övervintrande gröda, t.ex. höstspannmål 
eller höstoljeväxter 

5/15 oktober Nästa vår 

Vall, fleråriga fruk- och bärodlingar, 
energiskog 

- 10/20 okt 
 

Vall med mer än 1⁄4 baljväxter - Nästa vår 

Stubb efter spannmål eller oljeväxter 
(obearbetad sedan axgång resp. 
blomning) 

- 10/20 oktober 
(får ej bearbetas tidigare, varken 
kemiskt eller mekaniskt) 

Fånggrödor 
Fånggrödor med mer än ¼ 

31 juli 10/20 oktober 

Baljväxter  Nästa vår 

Fånggrödor 5/15 oktober Nästa vår 
 

  

 

Varför höst- och vinterbevuxen mark? 

Kraven på höst- och vinterbevuxen mark handlar om att minska kväveläckaget under de 

perioder som tabellen ovan visar.  

Framför allt är det två orsaker till att utlakningen minskar om marken är bevuxen under 

dessa perioder. En orsak är att under denna tid främjar temperaturen biologisk aktivitet i 

marken och växter med ett utvecklat rotsystem kan då ta upp kväve som mineraliseras, 

(därav valet av växter som godkänns enligt lagstiftningen).  

Den andra orsaken är att växter tar upp vatten från marken. Det minskar transporten av 

vatten genom marken och därmed utlakningen av kväve, eftersom att kväveutlakningen 

sker med hjälp av vattentransport. 

Växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med 

syfte att minska växtnäringsförluster efter huvudgrödans skörd är det som kallas fånggrödor 

eller mellangrödor. 

Efterföljande vårsäsong är ett begrepp i tabellerna och börjar när förberedelser kan starta 

inför vårbruket, dock tidigast den 1 januari. 

 

 

Näringsläckage från rasthagar och beten 

 

Näringsläckage från hagar. Från rasthagar och beten finns det alltid en risk för 

näringsläckage. Särskilt på hösten och vintern blir hagar ofta upptrampade och blöta. 

Det finns sällan så pass stora arealer att verksamhetsutövaren har möjlighet att välja, 

men i regel är skarpt lutande mark olämplig som rasthagar på grund av risken för 

snabb ytavrinning. För att begränsa detta bör rasthagar mockas regelbundet, som en 

bonus minskar detta också risken för spridning av parasiter. Det är även lämpligt att 

flytta på platsen för utfodring med jämna mellanrum. Att hårdgöra utfodringsplatsen 

och inpassagen kan också bidra till mindre näringsläckage då dessa ytor är högt 

Tabell 3. Presenterar vilken tid marken måste vara bevuxen med en viss gröda för att klara kraven. 

Skåne, Halland och Blekinges län är markerad med fet stil.  
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belastade och ofta blir upptrampade. Ett annat sätt att begränsa upptrampning är att 

begränsa antalet djur i hagar och på beten. En häst behöver till exempel cirka 0,1-0,5 

hektar bete. Ligger hagar och beten precis intill vattendrag kan kantzoner bidra till en 

begränsning av avrinningen. Har verksamhetsutövaren flera rasthagar är det positivt 

om det finns möjlighet att rotera mellan dem så att marken får en möjlighet att 

återhämta sig lite och växttäcket komma tillbaka. För beten rekommenderas att minst 

80 % av marken bör ha ett intakt växttäcke för att förhindra näringsläckage. Detta är 

dock mycket svårt att uppnå för rasthagar, särskilt vintertid. En bra dränering kan 

minska risken för stående vatten och att hagarnas ytskikt på grund av detta förstörs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om fosforläckage från hästhagar 
Hästhagar kan vara en betydande källa till fosforläckage, och är minst lika viktigt att 
kontrollera under tillsynen som lagringen av gödsel. Det finns forskning som visar att det 
kan vara högre fosforkoncentrationer i dräneringsvatten från hästhagar, jämfört med 
åkermark. Det är framför allt från hagar med dåligt växttäcke och bristfällig dränering 
läckaget kan bli stort. Under höst och vinter går hästar i mindre hagar och fållor och 
trampar i större utsträckning sönder marken. I kombination med att näringsupptaget i 
marken är som lägst under denna period, gör detta att risken för fosforläckage genom 
ytavrinning är stor. Hästar avger lika mycket fosfor via träck och urin som de tar upp via 
fodret (de kan inte lagra fosfor). När tätheten är högre än 2,5 hästar per hektar, är risken för 
upptramp stor. Hästhagar skördas inte varför fosfor ackumuleras i marken. I uppslammat 
vatten är fosfor bundet i små markpartiklar, som sedimenterar mycket långsamt. Det bästa 
är om partiklarna aldrig slammar upp och blir rörliga. Det är därför viktigt att hagar är väl 
dränerade och att marken hålls lucker. Detta är särskilt viktigt i lermarker där fosfor i stor 
grad transporteras via ytvatten. På sidorna 59 - 60 finns fler tips på åtgärder som kan 
minska näringsförluster. 

Bild 20. Dåliga förutsättningar med stor 

risk för näringsläckage. En upptrampad 

rasthage med markant marklutning mot 

ett känsligt vattendrag. Bilden är tagen 

under en väldigt regnig period i 

december. 

Bild 21. Bättre förutsättningar tack vare bra 

växttäcke, plan mark och regelbunden 

mockning som minimerar risken för 

näringsläckage. 
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KEMIKALIER OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 

 

Lagstiftning som är tillämpbar inom området bekämpningsmedel är: 

 

Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel: användningstillstånd, utrustning, 

dokumentation, lagring och hantering. 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:42) och allmänna råd om integrerat 

växtskydd. 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för 

yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel: krav på vad som ska dokumenteras.  

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel: skyddsavstånd vid spridning, plats för hantering, skyddsavstånd för 

hantering, lagring och vattenskyddsområde. 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:23) om översyn, 

funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av 

växtskyddsmedel: protokoll från funktionstest och krav på vad protokollet ska innehålla. 

 

Miljösanktionsavgifter: Den som saknar användartillstånd för växtskyddsmedel klass 1 ska 

betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Den som saknar användartillstånd för 

växtskyddsmedel klass 2 ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Den som saknar 

viss dokumentation i journalen ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. 

 
Tillämpbara paragrafer i angiven lagstiftning finns sammanställt i Del 5 Mer information 

under Översikt av lagstiftningen. 

 

 

Definition växtskyddsmedel 

Växtskyddsmedel är produkter, i den form som de tillhandahålls av användaren, som 
består av eller innehåller verksamma ämnen, skyddsämnen eller synergister och är 
avsedda för någon av följande användningar: 
 

 Att skydda växter eller växtprodukter mot alla skadegörare och förhindra angrepp av 
sådana, såvida inte huvudsyftet med dessa produkter har att göra med hygien snarare 
än skydd av växter eller växtprodukter. 

 Att påverka växternas livsprocesser, till exempel ämnen som påverkar deras växande 
på ett annat sätt än som näringsämne. 

 Att bevara växtprodukters hållbarhet om dessa ämnen och produkter inte omfattas av 
särskilda bestämmelser om konserveringsmedel. 

 Att förstöra oönskade växter eller växtdelar, dock inte alger. Detta gäller inte om 
produkterna används i jord eller i vatten för att skydda växter. 

 Att hålla tillbaka eller förhindra oönskad tillväxt av växter, dock inte alger. Detta gäller 
inte produkter som används i jord eller i vatten för att skydda växter. 
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I regel förekommer någon typ av växtskyddsmedel, biocidprodukter och andra 

kemikalier på de flesta lantbruk. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel 

och råttgifter. Även gårdar med ekologisk produktion kan använda växtskyddsmedel, 

främst betningsmedel. Under tillsynen bör både hantering, förvaring och 

dokumentation kontrolleras. Ett litet spill av växtskyddsmedel kan medföra en stor 

förorening i dricksvatten och ge skada på organismer i till exempel ytvatten.  

 

Sprutjournal. Sprutförare som sprider växtskyddsmedel med klass 1L eller 2L ska 

föra journal vid varje spridningstillfälle och dokumentationen ska sparas i minst 3 år. 

Om inte verksamhetsutövaren själv utfört bekämpningen ska denne kunna få fram 

journalen inom rimlig tid för att kunna visa miljökontoret. Obligatoriska uppgifter som 

ska finnas med i journalen: 

 Sprutförare 

 Datum 

 Klockslag 

 Preparat 

 Dos/ha 

 Karenstid och skördedatum 

 Blommande vegetation 

 Fasta skyddsavstånd och objekt 

 Anpassade skyddsavstånd och 

skyddsobjekt 

 Syfte med användningen 

 Skifte 

 Gröda 

 

Icke obligatoriska uppgifter (men utrustning för mätning måste finnas vid 

spruttillfället): 

 Temperatur 

 Vindriktning 

 Vindhastighet 

 

Godkända preparat. Bekämpningsmedel som används i verksamheten ska vara 

godkända av Kemikalieinspektionen och ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer. Ta 

med sprutjournalen till den plats där preparaten förvaras och jämför informationen på 

preparatets etikett med den information som har dokumenterats i sprutjournalen. På 

etiketten finns bland annat information om preparatets namn, användningsområde, 

maxdos, särskilda villkor, giftighet för pollinerare och karenstid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 22. Exempel på en etikett på 

växtskyddsmedel. Det aktuella 

preparatet är inte längre godkänt att 

använda sedan 2014, enligt 

Bekämpningsmedelsregistret. 

Preparatet ska lämnas in till en 

återvinningscentral eller motsvarande. 



36 
 

Sök i Kemikalieinspektionens webbregister Bekämpningsmedelsregistret (8) för att se 

om preparatet var godkänt för användning vid den tidpunkten då det användes. Har 

man inte internetuppkoppling får detta kontrolleras i efterhand på kontoret. Om 

verksamheten har många preparat kan det vara lämpligt att välja ut 2-3 preparat i 

sprutjournalen för närmare granskning. Om det inte finns tid att kontrollera 

perparaten under besöket kan man fotografera etiketterna och göra granskningen på 

kontoret. Om medlet är giftigt för pollinerare ska detta framgå på etiketten, men det 

kan vara bristfälligt och svårt att se. Insektsmedel är ofta farliga för pollinatörer. Leta i 

produktbladet och under ”Villkor för användning” i bekämpningsmedelsregistret. 

 

När ett preparats godkännande upphör lägger Kemikalieinspektionen upp 

informationsrutan ”Utfasningsinformation” i bekämpningsmedelsregistret, till höger i 

bild 23. När utfasningsperioden inte står med på förstasidan, till vänster i bild 23, så 

har Kemikalieinspektionen inte hunnit lägga upp detta i KIFS:en. 

Kemikalieinspektionen kan fatta beslut om anstånd för enskilda medel. I bilaga 3 i 

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) finns lista med slutdatum för 

utfasning av enskilda medel: https://www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs/kifs-

20083/kifs-2008-3-konsoliderad-17-10.pdf. Om preparatet inte finns med i bilaga 3 så 

gäller de generella utfasningsperiderna enligt KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel 2 

kap 8 §. Anståndsperioden är sex månader för att sälja och distribuera medlet samt 

18 månader för att lagra, använda och bortskaffa befintliga lager. För mer 

information: www.kemi.se/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/utfasning-av-

vaxtskyddsmedel  

 

  
Bild 23. Exempel på preparatet Roundup G där utfasningsperiod saknas trots att godkännande upphört i 

jämförelse med preparatet Roundup FL 360 där utfasningsinformationen står med.  

 

Om du hittar preparat vars användningsförbud har trätt ikraft ska preparatet lämnas 

till godkänd avfallsmottagning för destruktion. För egen transport av farligt avfall 

krävs en anmälan eller tillstånd hos Länsstyrelsen. Verksamhetsutövaren kan också 

anlita en godkänd transportör för omhändertagande av farligt avfall. Begär in kvitto 

eller transportdokument innan nästa spridningssäsong för att undvika att preparatet 

sprutas ut.  

 

https://www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs/kifs-20083/kifs-2008-3-konsoliderad-17-10.pdf
https://www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs/kifs-20083/kifs-2008-3-konsoliderad-17-10.pdf
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Förvaring av preparat. Preparat märkta med dödskallesymbol ska förvaras i låsta 

utrymmen. För övriga preparat gäller att de ska förvaras oåtkomligt för barn och 

obehöriga, varför alla bekämpningsmedel bör förvaras låsta. Golvet ska vara tätt och 

utan avlopp, och utrymmet frostfritt då en del preparat är frostkänsliga.  

 

 
 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter SRVFS 2006:10 

ska alla utrymmen där brandfarliga och explosiva varor förvaras förses med 

varningsskylt, och enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4 ska 

varningsskyltar sättas upp föra att förebygga olyckor. Informera gärna därför om att 

utrymmen där brandfarliga/explosiva växtskyddsmedel förvaras bör skyltas med 

varningsskylt. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt, antingen i pappersformat 

eller digitalt.  

 

Preparat får inte förvaras eller hanteras i närheten av en golvbrunn. Vätska från 

läckande behållare ska inte kunna rinna ner i till exempel en golvbrunn, ut genom en 

dörr eller ner genom ett otätt material. Preparaten kan förvaras i en invallad behållare 

eller i ett invallat utrymme. Invallningen ska vara tillräckligt stor för att kunna hantera 

den mängd medel som förvaras i behållaren. Det invallade utrymmet bör vara lika 

stort som den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares 

volym. Vid spill eller läckage ska vätskan kunna samlas upp med till exempel 

absorptionsmedel, men mest praktiskt är att ha en liten invallning som är en 

behållare i sig. 

 

Definition invallad behållare och invallat utrymme 

Invallad behållare: behållare som är utformad så att läckage eller spill inte kan spridas till 

omgivningen. 

Invallat utrymme: utrymme under tak där golvet är tätt och saknar anslutning till avlopp, 

samt där anslutningen mellan golv och vägg är så tät att läckage eller spill inte kan spridas 

vidare till omgivningen. 

 

Användartillstånd. Den som utför besprutning, sprutföraren, ska ha ett giltigt 

användartillstånd. Alla som använder växtskyddsmedel klass 1L eller 2L måste ha 

genomgått behörighetsutbildning. Tillståndet utfärdas av länsstyrelsen och är giltigt i 

5 år. Om växtskyddsmedel hanteras på ett felaktigt sätt kan tillståndet återkallas. 

Preparat av klass 3 får användas av alla. Om det inte är verksamhetsutövaren själv 

Bild 24. Exempel på låst förvaring i nätbur. 

Tätt golv utan avlopp och en tröskel behövs. 

Bild från Jordbruksverket. 
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som har utfört bekämpningen så titta i sprutjournalen eller be om namnet på 

sprutföraren. Verksamhetsutövaren ska kunna uppvisa sprutjournal oavsett vem som 

sprutat och i den ska det framkomma vem som är sprutförare. Jordbruksverket har 

register över sprutförare med aktuell behörighet. 

 

Vid bekämpning inom vattenskyddsområde krävs tillstånd inför varje spruttillfälle. Vid 

tillsyn inom vattenskyddsområde bör det därför undersökas huruvida bekämpning 

skett inom vattenskyddsområdet och i så fall om tillstånd fanns. 

 

Godkänd och funktionstestad spridningsutrustning. Det ska finnas ett 

godkännande för varje spruta som används i verksamheten. Numret på bekräftelsen 

på godkännandet från jordbruksverket ska stämma överens med numret på 

sprututrustningen. Funktionstest av sprututrustning ska genomföras vart tredje år, 

och protokollet från testet ska skickas in till jordbruksverket för godkännande. Hand- 

och ryggburna sprutor samt utrustning för betning av utsäde är undantagna från 

kravet på obligatoriska funktionstest och godkännande. Nya sprutor (CE-märkta) 

behöver testas först efter tre år, men kvitto eller annat som styrker åldern ska kunna 

visas upp.  

 

Normalt sett behövs ingen kontroll av protokollet från funktionstestet om 

verksamhetsutövaren redan har visat upp godkännande av sprutan, men 

klisterlappen/dekalen från funktionstestet ska vara fäst på sprutan. 

 

Även mellan funktionstesten ska sprutan hållas i gott skick. Sprutföraren är skyldig 

att göra en årlig översyn av sin spridningsutrustning enligt SJVFS 2016:23. Det finns 

inga krav på dokumentation, men fråga under tillsynen när och hur den tekniska 

översynen genomförs. Kontrollera under tillsynbesöket om utrustningen ser ut att 

vara i gott skick; gå ett varv runt sprutan och se så att tanken är hel, slangarna inte är 

spruckna eller att munstyckena inte läcker.  

 

Hantering av spridningsutrustning. Utspädning, blandning och påfyllning av 

växtskyddsmedel samt rengöring av sprutan ska ske på ett sådant sätt att det inte 

uppstår risk för spill av växtskyddsmedel som leder til förorening. Lämplig plats för 

detta är exempelvis på biobädd, i fält eller på platta med uppsamling i tank eller 

kopplad till urinbrunn. Hantering får inte ske på vägområden, grusytor och andra 

genomsläppliga ytor. Vid liten växtskyddsmedelanvändning kan en plan, odränerad 

gräsbevuxen yta bedömas som godtagbar, men den bör inte bli permanent och 

användas gång på gång. 

 

Ett minsta avstånd på 30 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar, 

dräneringsbrunnar, sjöar och vattendrag samt dricksvattenbrunnar ska hållas vid 

ovan nämnda hantering. Undantaget är om hanteringen sker där det finns möjlighet 

till uppsamling eller för ändamålet konstuerad biobädd eller motsvarande, då gäller 

minst 15 meter som fast skyddsavstånd. 
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Påfyllning och rengöring av spruta i fält kräver att man på ett säkert sätt kan 

transportera preparaten dit och att man kan omhänderta tomma förpackningar. Att 

köra preparaten på en skottkärra kan vara en enkel lösning vid gångavstånd. 

Skyddsavståndet på minst 30 meter ska hållas och påfyllning bör inte ske på samma 

ställe varje gång. Det bör även ske över en gräsbevuxen yta med hög biologisk 

aktivitet som gynnar nedbrytning av eventuellt spill. 

 

Sprutan bör parkeras och förvaras inomhus, på biobädd eller på platta med 

uppsamling. Annars kan regnvatten skölja av sprutan från rester av växtskyddsmedel 

och leda till förorening. Sprutan bör stå så det enkelt går att upptäcka eventuellt 

läckage från munstycken eller pump. På till exempel en biobädd går det att urskilja 

mönster på gräset om ett läckage har skett. Om sprutan körs med hjälp av en traktor 

bör även denna rengöras på ett säkert sätt då rester av växtskyddsmedel fastnar på 

däcken och kan sköljas ner i dräneringar eller diken vid regn. 

 

Skyddsavstånd vid spridning. Den som sprider växtskyddsmedel är skyldig att 

hålla minsta skyddsavstånd till vissa objekt i omgivningen. Skyddsavstånden 

fungerar som skydd mot ytavrinning och marktransport av växtskyddsmedel från 

åkern. De fasta skyddsavstånden är: 

 

 2 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar  

och dräneringsdiken 

 6 meter till sjöar och vattendrag 

 12 meter till dricksvattenbrunnar. 

 

Bestämmelserna om skyddsavstånd gäller inte vid punktbehandling i så liten 

omfattning att ingen risk för människors hälsa eller miljön föreligger. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 25. Skyddsavstånden 

fungerar som skydd mot 

ytavrinning och marktransport 

av växtskyddsmedel från 

åkern. 
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Bild 26. Verktyget Hjälpreda - För 

bestämning av vindanpassat 

skyddsavstånd vid användning av 

lantbruksspruta med bom. Säkert 

växtskydd. 

Utöver de fasta skyddsavstånden finns det 

anpassade skyddsavstånd för ytterligare skydd 

av vatten och andra känsliga objekt som 

ekologiska odlingar, bostadstomter, trädgårdar, 

slåtter- och betesmarker med stöd för biologisk 

mångfald, växthus med mera. Avstånden 

påverkas av bland annat temperatur och 

vindhastighet. För att bestämma de anpassade 

skyddsavstånden används verktyget Hjälpreda, 

se Bild 26, tillsammans med en termometer, 

vindhastighetsmätare och vindriktningsvisare. I 

sprutjournalen dokumenteras vilka 

skyddsavstånd som används. 

 

De fasta skyddsavstånden gäller alltid som minsta 

avstånd även om Hjälpredans tabeller skulle ange 

ett kortare avstånd i någon situation. 

 

En del växtskyddsmedel kräver längre 

skyddsavstånd enligt preparatets särskilda villkor. 

Detta kan vara bra att tänka på vid granskning av 

journalen. 

 

 

 

 

Integrerat växtskydd. Enligt förordning om bekämpningsmedel SFS 2014:425 ska 

alla som använder växtskyddsmedel tillämpa integrerat växtskydd. Utångspunkten är 

EU:s direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel och syftet är att minska 

användnigen av kemiska bekämpningsmedel. Ofta används uttrycket IPM som står 

för Integrated Pest Management.  

Genom att arbeta förebyggande, bevaka skadetrycket, behovsanpassa och följa upp 

behandlingar minskar risken att växtskyddsmedel används i onödan: 

 

 Förebygga: Att i första hand använda förebyggande metoder för att hålla tillbaka 

ogräs, skadegörare och annat som kan motivera en insats av växtskyddsmedel är 

en av grundpelarna inom integrerat växtskydd. Exempel på detta är att arbeta 

aktivt med växtföljder, hygienåtgärder och val av sort- och plantmaterial som är 

motståndskraftigt. 

 Bevaka: Att sätta in rätt växtskyddsåtgärd vid rätt tidpunkt är en av delarna i 

integrerat växtskydd. För att kunna göra det är det viktigt att verksamhetsutövaren 

följer utvecklingen i sina odlingar och tillämpar rekommendationer i 

växtskyddsbrev eller motsvarande. 
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 Behovsanpassa: Att välja den mest lämpliga 

bekämpningsåtgärden är en viktig del av integrerat 

växtskydd. Det kan till exempel handla om 

preparatval, tidpunkt för bekämpning, reducerad 

dos vid goda förhållanden, eller GPS-teknik för 

optimerad spridning. Att behovsanpassa 

användningen av växtskyddsmedel innebär att 

man inte använder mer växtskyddsmedel än vad 

som behövs, vilket är bra för både miljön och 

plånboken. 

 Följa upp: Att följa upp resultaten av varje bekämpningsåtgärd är viktigt i 

integrerat växtskydd. Kanske kan det leda till effektivare bekämpning nästa gång. 

Att anlägga så kallade nollrutor är ett bra sätt att utvärdera hur framgångsrik 

bekämpningen har varit. 

 

Utöver att granska sprutjournal, vilka preparat som används i verksamheten, 

verksamhetsutövarens kunskap och egenkontroll bör man under tillsynen ställa 

frågor kring hur verksamhetutövaren arbetar med integrerat växtskydd. Om 

tillsynsobjektet är en konventionell växtodlingsgård är detta en viktig del i tillsynen. 

Jordbruksverkets checklista för bekämpningsmedelstillsyn i jordbruket är ett bra 

hjälpmedel i kontrollen av integrerat växtskydd. 

 

Övriga kemikalier 

 

Läckagekontroll köldmedia. Kylanläggningar med köldmedia kan finnas för 

mjölktank, potatis-/grönsakslager med mera. Läckagekontroll ska göras var tolfte 

månad på kylanläggningar innehållande 5 till 50 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 

Rapporteringen till miljökontoret ska göras för kylanläggningar som innehåller minst 

14 ton CO2e eller mer, senast 31 mars årligen. Kontroll av att de mindre 

kylanläggningarna (5 -14 ton CO2e) är läckagekontrollerade inom gällande intervall 

kan göras vid tillsynsbesöken. Oftast sitter en klisterlapp på kyltanken som visar när 

senaste kontroll utfördes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 27. Säkert Växtskydd, 2018  
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Förvaring av kemikalier. Vätska från läckande behållare ska inte kunna rinna ner i 

till exempel en golvbrunn, ut genom en dörr eller ner 

genom ett otätt material. Som grundregel bör alla 

kemikalier lagras ordnat under tak och med ett tätt golv 

under, helst invallat i form av förhöjd tät tröskel eller 

liknande. Invallningen bör vara lika stor som den 

största behållarens volym plus 10 % av summan av 

övriga behållares volym. Om kemikalier förvaras eller 

hanteras i närheten av en golvbrunn bör den pluggas. 

Ingen förvaring av kemikalier bör ske i utrymmen för 

foder eller livsmedel, som till exempel mjölkrum. 

 

 

 

 

 

  

Bild 28. Kemikalierna lagras 

ordnat under tak och med 

ett tätt golv under. 
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CISTERNER 

Detta avsnitt kommer att uppdateras när Naturvårdsverkets vägledning till NFS 

2017:5 är klar.  

 

 

Lagstiftning som är tillämpbar inom området cisterner är: 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 

hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor: tillämpningsområde, informationsplikt 

om installation, kopia på kontroller, krav inom vattenskyddsområde, ansvar, 

informationsplikt om cistern tas ur bruk, undantag.  

Miljöbalken (1998:808): de allmänna hänsynsreglerna. 

 

Tillämpbara paragrafer i angiven lagstiftning finns sammanställt i Del 5 Mer information 

under Översikt av lagstiftningen. 

  

 

På lantbruksverksamheter förvaras ofta diesel eller annan brandfarlig vätska i en 

cistern. En del verksamhetsutövare använder även cisterner för förvaring av spillolja. 

Cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska samt anslutna rörledningar och 

slangledningar omfattas av naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:15. Om en 

cistern eller annan förvaring rymmer mindre än 250 liter, kan man använda sig av de 

allmänna hänsynsreglerna om man bedömer det skäligt att ställa krav. Det är inte 

godtagbart att dela upp en och samma typ av brandfarlig vätska eller spillolja i flera 

mindre behållare för att komma undan kraven i föreskrifterna. 

 

Den som avser installera en cistern ovan mark som rymmer mer än 1 kubikmeter 

brandfarlig vätska eller spillolja ska, senast fyra veckor innan installationen, skriftligt 

informera miljökontoret om det. Om installationen sker inom vattenskyddsområde ska 

det skriftligen informeras till miljökontoret om hantering av mer än 250 liter 

brandfarliga vätskor sker.  

 

 

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska 

informera miljökontoret om att den tas ur bruk och miljökontoret ska då bestämma 

hur cisternen bör omhändertas. Om man vid ett tillsynsbesök märker att en cistern är 

tagen ur bruk utan att miljökontoret är informerad om det, bör man registrera det och 

föra en diskussion om hur cisternen bör omhändertas. Är cisternen gammal och inte 

gått igenom kontroll bör den skrotas. En del använder sina gamla cisterner som 

vattentankar eller annat, vilket kan vara okej om cisternen blivit ordentligt rengjord. 

 

ordnat under tak och med 

ett tätt golv under. 
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Miljökontoret får i enskilda fall och om det finns synnerliga skäl medge undantag från 

NFS 2017:5. Idag finns ingen vägledning om vad synnerliga skäl skulle kunna 

innebära, men det bör röra sig om någon mycket oförutsägbar händelse. 

 

Placering. Påkörningskydd bör finnas om cisternen 

är placerad där trafik kan förekomma. Skyddet kan 

bestå av sten, betongsugga/-klump eller kraftigt 

räcke av stolpvirke. Cisternen bör stå på hårdgjord 

yta för att det ska vara enkelt att upptäcka 

eventuellt läckage. Cisternens hållbarhet kan 

försämras om den är placerad i fuktigt gräs. Den 

bör stå så pass fri att den kan inspekteras från alla 

håll och så att eventuellt läckage snabbt kan 

upptäckas. Den bör inte heller vara placerad nära 

vattendrag eller vattentäkter på grund av risken för 

läckage. Miljökontoret kan alltid ställa ytterligare 

krav med stöd av miljöbalkens hänsynsregler, till 

exempel gällande placering. 

 

En del verksamhetsutövare vill ha sin cistern i en 

byggnad på grund av att risken för exempelvis 

dieselstöld är större om cisternen är synlig. 

Informera då om att verksamhetsutövaren bör ta 

kontakt med sitt försäkringsbolag och stämma av placeringen, då brandrisken ökar. 

Om en cistern står inomhus bör det inte finnas någon öppen avloppsbrunn i lokalen. 

 

Läckagerisk. Spillskydd bör finnas vid pumphandtag och på andra ställen där dropp 

kan förekomma. Vid tillsynsbesöket kan kontrollrapporten för cisternen läsas igenom 

för att se om det föreligger någon risk för läckage på grund av brister som upptäckts 

vid besiktningen. 

 

Kontrollrapporter. Kopia på kontrollrapport av cistern som utförts enligt föreskrifter 

meddelade av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska skickas in 

till miljökontoret utan uppmaning efter 1 juli 2018. Om kopia inte har inkommit kan 

man upplysa verksamhetsutövaren om att dessa ska skickas in, och eventuellt 

förelägga med stöd av miljöbalken och NFS 2017:5. Om det inte inkommit någon 

kopia på kontrollrapport kan miljökontoret begära att få se originalet vid 

tillsynsbesöket. Finns det ingen kopia går det att fotografera orginalet och lägga in 

bilder i efterhand i ärendet. En K-cistern är korrosionsskyddad och ska kontrolleras 

vart 12:e år och en S-cistern är en stålcistern utan korrosionsskydd som ska 

kontrolleras vart 6:e år. Bilden nedan visar hur skylten som ska sitta på cisternen ser 

ut, där går det att se datum för kontroll och om cisternen blev godkänd. 

 

Bild 29. Cistern med diesel placerad 

på hårdgjord yta med sekundär 

invallning om det skulle uppstå ett 

läckage.  
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Vattenskyddsområde. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering 

av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Det kan dock även finnas 

föreskrifter för aktuellt vattenskyddsområde med strängare krav, och i sådana fall 

gäller de i första hand. 

 

Cisterner som innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska i och ovan mark inom 

vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd i primär och sekundär zon. 

Undantag är cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som 

regelbundet är under uppsikt, om inte miljökontoret anger annat. Invallningen ska 

rymma cisternens innehåll. Om det gäller flera cisterner ska den rymma den största 

cisternens volym plus 10 % av summan av övriga cisterners volym. Dubbelmantling 

räcker inte som sekundärt skydd i vattenskyddsområde på cistern ovan mark, då det 

inte skyddar mot överfyllning. Saknas sekundärt skydd, förelägg om åtgärd med stöd 

av de allmänna hänsynsreglerna och NFS 2017:5. Om ett nytt vattenskyddsområde 

etableras ska gamla cisterner kompletteras med sekundärt skydd och invallning i 

primär och sekundär skyddszon. I tertiär zon kan miljökontoret kräva invallning om 

det bedöms nödvändigt. 

 

 

Vid påfyllningsrör ska skylt med ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Även 

information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllnadsflöde och innehåll 

ska finnas. Om det inte finns en skylt kan en mall skickas till verksamhetsutövaren 

efter tillsynsbesöket. Se exempel på mall för skylt i Bilaga 6. Verksamhetsutövaren 

kan fylla i uppgifterna, plasta in och sätta upp skylten. Antingen följs detta upp vid 

nästa tillsynsbesök eller så får verksamhetsutövaren fotografera och skicka bilden på 

uppsatt skylt till miljökontoret. 

Definition invallning och sekundärt skydd 

Invallning: en yta under tak eller motsvarande som förhindrar regnvatten från att ansamlas, 
som är ogenomsläpplig och fångar in den förvarade vätskan. Ytan ska sakna anslutning till 
avlopp och förhindra spill och läckage från att spridas vidare till omgivningen. 
 
Sekundärt skydd: skydd mot läckage och överfyllnad. För rörledningar och slangledningar är 
dubbelmantling en typ av sekundärt skydd. 

 

Bild 30. Skylt som ska sitta på cisternen efter kontroll. Det ska framgå  datum för 

kontroll och om cisternen blev godkänd. 
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AVFALL 

 

Lagstiftning som är tillämpbar inom området avfall är: 

 

Avfallsförordning (2011:927): anmälningsplikt transport, tillståndsplikt transport, 
anteckningar, transportdokument, anmälningsplikt bortskaffande av hushållsavfall. 
Miljöbalken (1998:808): de allmänna hänsynsreglerna, hantering av avfall och 
nedskräpning. 
Lokal renhållningsförordning 
 
Miljösanktionsavgifter: den som saknar transportdokument för farligt avfall ska betala en 

miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. 

 

Tillämpbara paragrafer i angiven lagstiftning finns sammanställt i Del 5 Mer information 

under Översikt av lagstiftningen. 

 

 
På en lantbruksverksamhet uppkommer olika typer av avfall. Beroende på om 

avfallet räknas som farligt avfall eller övrigt avfall gäller olika regler, framför allt 

gällande transport och dokumentation. Det är rimligt att kräva viss egenkontroll i form 

av tydliga rutiner för hur uppkommet avfall ska hanteras på ett miljöriktigt sätt. 

 

Farligt avfall 
 
Exempel på farligt avfall att uppmärksamma är spillolja, batterier, lysrör, 

lösningsmedel, bekämpningsmedelsrester. Under tillsynen kontrolleras att 

hanteringen och transporten av farligt avfall sker på rätt sätt samt att 

verksamhetsutövaren för en avfallsjournal. 

 
Förvaring av farligt avfall. Som grundregel bör farligt avfall lagras ordnat under tak 

och med ett tätt golv under. Märkning av behållare är inget uttryckligt lagkrav, men 

det är ändå en nödvändig förutsättning för en säker hantering att behållare är tydligt 

märkta med vilket avfallsslag de innehåller. Det bör alltid krävas. 

 
Flytande farligt avfall som till exempel spilloljor och bekämpningsmedelsrester ska 

förvaras med tillfredsställande skydd mot läckage och spill, helst invallat i form av 

förhöjd tät tröskel eller liknande. Invallningen bör vara största avfallsbehållarens 

volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Om flytande farligt avfall 

förvaras eller hanteras i närheten av en golvbrunn bör den pluggas.  

 

Sker förvaring av spillolja i cistern över 1 kubikmeter gäller kraven för cisterner. 

 

Förvaring av farligt avfall bör inte ske i utrymmen för foder eller livsmedel, till exempel 

mjölkrum. 
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Avfall med smittförande egenskaper klassas som farligt avfall. Hantering och 

förvaring av kanyler och läkemedelsrester ska vara sådant att livsmedel inte 

förorenas eller djur kan få i sig läkemedel av misstag. 

 

Vad är farligt avfall? 

Som avfall räknas varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med (15 kap 1 § 

miljöbalken).  

Farligt avfall kallades tidigare för miljöfarligt avfall. Detta begrepp har nu vidgats och något 

förenklat kan man säga att farligt avfall är avfall som är farligt därför att det är explosivt, 

brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. 

Exempel på farligt avfall är mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor, rester av 

bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel), folie och lock samt annat som har 

kommit i kontakt med bekämpningsmedel, batterisyra, ammoniak, lut och fotokemikalier 

(fix och framkallningsvätska). Lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton är 

också farligt avfall. 

Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i avfallsförteckningen i bilaga 4 till 

Avfallsförordningen. 

 

Transport av farligt avfall. Transporterar verksamhetsutövaren själv farligt avfall 

som uppkommer i yrkesmässig verksamhet ska detta vara anmält till länsstyrelsen, 

även om det bara är för transport till återvinningscentralen. Anmälan kan göras på 

länsstyrelsens hemsida och ska förnyas vart femte år. Transporterna får sammanlagt 

uppgå till maximalt 100 kg eller 100 liter per år. Över denna mängd behövs tillstånd 

från länsstyrelsen.  

 

Undantag från tillståndsplikten gäller för farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 

08* i bilaga 2 till förordningen). Med farliga jordbrukskemikalier kan avses 

gödselämnen, betat utsäde och myrsyra som kasserats. Observera att det inte gäller 

bekämpningsmedel eller oljeavfall som har andra koder i bilagan till förordningen. För 

vissa bekämpningsmedel krävs alltså tillstånd för transport av farligt avfall. 

Information om vilka preparat som kräver detta finns i säkerhetsdatabladet. 

 

Vid transport av avfall som innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör 

eller andra ljuskällor eller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt krävs alltid tillstånd 

för transport av avfall. 

 

Observera att farligt avfall som hör till verksamheten inte får transporteras som avfall 

som uppkommit i bostaden, vilket alla privatpersoner får köra till återvinningscentral 

eller motsvarande. Exempelvis är lysrör från bostadens kök sådant som en 

privatperson får köra till återvinningscentralen eller miljöstationen, medan lysrör från 

ladugården är farligt avfall från verksamheten.  
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Om verksamhetsutövaren anlitar någon annan för transporten av farligt avfall ska ett 

transportdokument upprättas av avsändaren. Dokumentet ska innehålla uppgift om 

avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas 

av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Om transportdokument inte 

upprättats gäller miljösanktionsavgift. Lagstiftningen är inte utformad på så sätt att 

miljökontoret kan få kräva att se transportdokumenten annat än när transporten 

faktiskt sker. Tillsynen blir därför svår att genomföra rent praktiskt, men man kan 

ändå ställa frågan för att få en uppfattning om verksamhetsutövarens kunskap och 

egenkontroll.  

 

Transportdokument krävs dock inte vid egen, icke tillståndspliktig transport. 

 

Avfallet ska lämnas till en mottagare med tillstånd. 

 

Avfallsjournal för farligt avfall. Verksamhetsutövaren har alltid en skyldighet att 

föra en avfallsjournal för varje slag av farligt avfall. Avfallsjournalen ska innehålla 

uppgifter om mängden avfall som uppkommer årligen och till vem avfallet lämnas för 

vidare hantering. Anteckningarna ska bevaras i minst 5 år. 

 
Annat avfall 
 
Transport av avfall. Verksamhetsutövare får utan anmälan eller tillstånd 

transportera upp till 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall om avfallet 

uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet. Gränserna gäller per kalenderår. 

Därutöver krävs enligt 36 § avfallsförordningen tillstånd. Mindre verksamheter 

kommer i regel inte upp i sådana mängder. 

 

Lagring av avfall.  Annat avfall som till exempel förpackningar, returpapper, 

batterier, glödlampor, belysningsarmaturer och elektriska produkter ska sorteras och 

återvinnas. Kanyler räknas som ”stickande och skärande” avfall, vilket innebär att de 

ska kapslas in innan de lämnas till mottagaren. Apoteket säljer avfallsbehållare för 

verksamhetsrester som till exempel läkemedelsrester, använda kanyler och 

skalpeller. Man kan även förvara dem i en burk som sedan försluts väl genom att 

exempelvis gjutas in i gips. 

 

Tomdunkar för preparat (bekämpningsmedel) ska sköljas minst 3x10 minuter om de 

ska sorteras som brännbart avfall. 

 

Kasserat ensilage och hö bör läggas på gödselplattan och spridas för återföring av 

näring till jordbruksmark.  

 
Omhändertagande av avfall. Det är förbjudet att elda all slags avfall. Undantaget är 

grenar, löv och motsvarande växtdelar som uppkommit i verksamheten – dessa kan 

eldas under förutsättning att ingen olägenhet uppstår. Undantag från förbudet av 
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eldning kan också finnas i kommunens lokala föreskrifter gällande trädgårdsavfall 

från privata trädgårdar.  

 

Att elda avfall är ett brott och ska åtalsanmälas. Erfarenheten visar att noggrann 

dokumentation såsom askprov krävs för att inte åtalet ska läggas ner.  

 

Genom Svensk Ensilageplast Retur AB finns en form av frivilligt producentansvar, så 

att verksamhetsutövaren enkelt kan bli av med ensilageplasten på ett godtagbart 

sätt. Hit kan även rengjorda och torra plastförpackning för till exempel 

växtskyddsmedel lämnas. Information om lokala återvinningsföretag finns på deras 

webbplats www.svepretur.se. Bränning eller annat eget omhändertagande är inte 

tillåtet. 

 

Finns det stora mängder skrot på gården kan det vara lämpligt att ta upp saken och 

informera om eventuella skrotkampanjer. Mycket skrot på gården kan gränsa till 

begreppet nedskräpning. Det kan också röra sig om en ovårdad tomt, så om 

mängden skrot består över längre tid kan det vara lämpligt att informera den 

förvaltning som bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

 

Om krav ställs på borttransport av avfall bör verksamhetsutövaren kunna visa upp 

inlämningskvitto eller annan lämplig dokumentation för att visa att avfallet har 

omhändertagits på ett korrekt sätt. 

 

Ridbanor eller paddockar med gummi- och/eller kabelflis 

Det finns tillfällen där både gummi- och kabelflis har använts som material i paddockar eller 

ridbanor. Beroende på var gummi- och kabelflisen kommer ifrån kan det räknas som avfall. 

Materialet (gummiflis & kabelflis) kan innehålla bland annat tungmetaller, ftalater och 

högaromatiska oljor. Det finns därmed risk för förorening av dessa ämnen via upprört 

damm eller urlakning av materialet till mark och vatten. 

 

Med tanke på tillgången till annat material och risken med att använda gummi- och kabelflis 

så är det inte lämpligt att använda det. 

 

Har materialet redan lagts ut utan att ha informerat miljökontoret kan det vara motiverat 

att kräva provtagning och analys. Skulle resultaten peka på att det är för höga värden av 

vissa farliga ämnen kan det förorenade materialet behöva fraktas bort och tas om hand av 

någon som har tillstånd för detta. Viktigt att tänka på är att det då krävs en anmälan till 

enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Om det visar sig att krav behöver ställas på bortforsling av material så kan man stödja sig på 

2 kap. 3, 6 och 8 §§ miljöbalken. Med stöd av de paragraferna kan man anföra att 

materialet innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen och att det finns spridningsrisk till 

miljön.  

http://www.svepretur.se/
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ANIMALISKA BIPRODUKTER 

 

Lagstiftning som är tillämpbar inom området animaliska biprodukter är: 

 
Förordning (EG) nr 1069/2009: mer övergripande regler kring animaliska biprodukter. 
Förordning (EU) nr 142/2011: ett komplement till Förordning (EG) nr 1069/2009 som 
innehåller mer detaljerade bestämmelser. 
Lag (SFS 2006:805) om foder och animaliska biprodukter: straffbestämmelser 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska 
biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida 
smittsamma sjukdomar till djur: nedgrävning, förvaring och spridning. 
 

Straffpåföljder inom animaliska biprodukter: Böter för brytande mot föreskrifter inom 

ABP (SFS 2006:805) 29 § p.1 och bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de 

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Observera att bestämmelserna kommer att 

ändras från och med 1 jan 2019. Paragraferna ändras och det tillkommer bestämmelser 

om sanktionsavgift i Lag (SFS 2006:805) om foder och animaliska biprodukter. 

 

Tillämpbara paragrafer i angiven lagstiftning finns sammanställt i Del 5 Mer information 

under Översikt av lagstiftningen. 

 

Definition av animaliska biprodukter 

Hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra 

produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, embryon 

och sperma. 

 

Animaliska biprodukter handlar framförallt om risken för att för vidare smitta mellan 

djur. Det är inte alla lantbruksverksamheter som befattar sig med animaliska 

biprodukter. På de som gör behöver man framförallt kontrollera och diskutera rutiner 

kring hanteringen. 

 

Förvaring.. Förvaringen av animaliska biprodukter i primärproduktionen ska ske på 

ett sådant sätt att vilda djur inte kommer åt det eller att det på annat sätt kan utgöra 

en smittorisk. I enlighet med föreskrift SJVFS 2006:84 ska förvaringen även ske 

åtskilt från djurhållarens levande djur för att undvika att den som hämtar de döda 

djuren inte kommer i kontakt med dem. Mindre djur kan då till exempel förvaras i 

frysboxar och större djur på tätt underlag, exempelvis en gödselplatta med en 

presenning över under uppsikt. 

 

Insamlingen ska sedan ske utan onödigt dröjsmål enligt förordning (EG) nr 

1069/2009. Det är inte närmare definierat så om man till exempel har höns i en 

frysbox som hämtas när den är full så kan det räknas som utan onödigt dröjsmål. När 
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det gäller större djur som måste förvaras utomhus i väntan på hämtning är det viktigt 

att tänka på utomhustemperaturen. Vid lägre temperaturer och om platsen är under 

bra uppsikt kan tiden för hämtning bli längre men vid höga temperaturer bör 

hämtning ske så fort som möjligt. 

 

I överensstämmelse med förordning (EG) nr 1069/2009 ska den som hämtar ha 

tillstånd och handelsdokument ska finnas för hämtningen. 

 

Förbränning. Det förekommer att man förbränner animaliska biprodukter i en 

förbränningsanläggning på verksamheten istället för att låta dom bli hämtade. Det 

krävs då att förbränningsanläggningen som förbränner animaliska biprodukter i 

primärproduktionen godkänns av Jordbruksverket i enlighet med förordning (EG) nr 

1069/2009. Tillsyn av förbränningen kan göras med utgångspunkt i godkännandet. 

Godkännandet är förenat med villkor om bland annat temperaturmätning. Detaljerade 

krav finns i förordning (EU) nr 142/2011 bilaga III. Man ska även kontrollera att det 

finns en egenkontroll kring förbränningen och det finns specificerat i förordning (EG) 

nr 1069/2009. Det viktiga är att titta på är rutiner kring hanteringen av de döda djuren 

och kontroll av temperaturen. 

 

Andra gödningsmedel. Ska verksamheten använda andra organiska 

gödningsmedel än naturgödsel (stallgödsel), vilket animaliska biprodukter kan vara, 

så omfattas det av föreskrift SJVFS 2006:84, förordning (EG) nr 1069/2009 och 

förordning (EU) nr 142/2011. Kontrollera om verksamhetsutövaren är registrerad i 

Jordbruksverkets foderföretagarregister för spridningen. Det som kontrolleras kring 

spridningen är: 

 

 Det ska ha gått minst sex veckor från spridningstillfället till dess att 

produktionsdjur får tillträde till marken om andra animaliska biprodukter än 

naturgödsel, guano eller mag- och tarminnehåll, mjölk, mjölkbaserade produkter, 

mjölkderivat, råmjölk och råmjölksprodukter har spridits 

 Vid spridning på vall ska det ha förflutit minst tre veckor sedan spridningstillfället 

innan vallen skördas 

 Spridningen ska vara dokumenterad. Dokumentationen ska innehålla mängden 

organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel som spritts, datum då 

organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel spreds på mark och var detta 

skedde, datum för när djuren efter spridning av organiska gödningsmedel och 

jordförbättringsmedel har kunnat beta på marken eller för slåtter av vallväxter som 

är avsedda för utfodring. Dokumentationen ska sparas i minst två år. 

 

Förvaringen av andra organiska gödningsmedel än naturgödsel som till exempel kött-

och benmjöl, blodmjöl och fjädermjöl ska vara åtskild från produktionsdjur och andra 

gödningsmedel för att förhindra smittspridning enligt förordning (EU) nr 142/2011. 
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Exempel på andra organiska gödningsmedel än naturgödsel 

Kompost 

Kött- och benmjöl  

Benmjöl, blodmjöl, fiskmjöl 

Äggskal, musselskal, blandningar av olika slag oavsett mängd inblandat 

Guano eller mag- och tarminnehåll 

Mjölk, mjölkbaserade produkter, mjölkderivat, råmjölk eller råmjölksprodukter 

 
Nedgrävning. Nedgrävningen av animaliska biprodukter ska göras i enlighet med 

förordningarnas (EG) nr 1069/2009 och (EU) nr 142/2011 krav och kommunens 

anvisningar. Enligt föreskriften SJVFS 2006:84 får bara nedgrävning av 

produktionsdjur ske i vissa utpekade avlägsna områden. Några sådana områden 

finns inte i Västra Götaland eller Halland. 

 

Det vanliga är att mindre sällskapsdjur och häst grävs ner. För mindre sällskapsdjur 

är oftast inverkan på omgivningen liten och därför finns ibland generella anvisningar. 

Detta varierar dock från kommun till kommun. Det viktiga är att djuret inte har någon 

smittsam sjukdom. När det gäller häst är det däremot en större åverkan på 

omgivningen. Normalt sett hanteras nedgrävning av häst i ett separat ärende. Det 

man ska tänka på är för det första att djur inte lider av någon smittsam sjukdom och 

att utrustningen som används för nedgrävningen desinficeras efter användning. 

 

Platsen för nedgrävningen ska väljas med omsorg så att nedgrävningen inte orsakar 

olägenhet. Vid val av plats, tänk på bland annat på följande: 

 

 Avstånd till hus eller annan bebyggelse 

 Avstånd till objekt som riskerar att förorenas såsom vattentäkter, vattendrag eller 

grundvatten 

 Gravens djup. Om graven blir för djup kan djuret hamna i grundvattnet eller på 

berggrunden. Om graven inte blir tillräckligt djup så kan vilda djur gräva upp 

djuret. 

 Markmaterial och lokala förutsättningar. Vid sand eller andra lättare jordar kan 

längre avstånd behövas då grundvattnet rör sig snabbare i marken än vid tyngre 

jordar som till exempel lera. 
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AVLOPP 

 

Lagstiftning som är tillämpbar inom området avlopp är: 

 

Miljöbalken (1998:808): de allmänna hänsynsreglerna  

 

 

Avloppen och golvbrunnarna bör diskuteras med verksamhetsutövaren för att kunna 

hitta bra lösningar för omhändertagande av avloppsvatten. Är vattnet som går ut 

förorenat eller kan innebära en risk ska man ställa krav på åtgärder. Tänk på att 

enskilda avlopp för WC är tillståndspliktiga. 

 

Avlopp från WC. Om lantbrukstillsynen samordnas med tillsyn av enskilda avlopp 

kan det vara bra att veta att jordbruksverket inte rekommenderar att WC från till 

exempel personalrum eller hushåll kopplas till gödselbrunnen. Det finns en dom från 

mark- och miljööverdomstolen, M 8408-14, där det konstateras att detta inte är 

miljömässigt godtagbart. När en toalett är kopplad till gödselbrunnen hamnar 

obehandlat klosettvatten i brunnen, vilket kan leda till smittspridning. Om hela 

trekammarbrunnen töms i gödselbrunnen klassas däremot all gödsel från den 

gödselbrunnen som avloppsslam och ska hanteras som det. Läs mer om 

avloppsslam på sidan 33 i detta handläggarstöd. 

 

Golvbrunn i verkstad. Det är inte förbjudet med en golvbrunn i en verkstad, men det 

kan vara olämpligt. Det får göras en individuell bedömning beroende på vad man 

förvarar och gör i verkstaden. En golvbrunn i en verkstad bör inte ledas ut i en 

dränering, dike eller liknande. I många fall är det lämpligt att golvbrunnen sätts igen. I 

de fall då den behålls bör det alltid finnas absorptionsmedel tillgängligt och 

golvbrunnen bör vara ordentligt uppmärkt med till exempel vit färg. Nedsänkta täta 

rännor där vatten och snö kan samlas för att avdunsta är att föredra. 

 

Fråga vad syftet med golvbrunnen är och hur det som rinner ut tas om hand. Utförs 

service på maskiner i verkstaden, vilket leder till att oljespill leds till avloppet, krävs 

oljeavskiljare eller någon form av slutet system. Ett alternativ kan vara 

avstängningsbara golvbrunnar eller golvbrunnar med täta lock som bara öppnas vid 

behov. Är syftet med golvbrunnen att leda bort vatten från ett handtvättställ kan det 

dock räcka med en enklare rening för utgående vatten. 

 

Vid nybyggnation bör endast nedsänkta täta rännor göras. I rännorna kan vatten och 

snö samlas för att sedan avdunsta. 

 

Förvaras kemikalier eller flytande farligt avfall i lokalen bör de stå invallade.  

 



54 
 

Golvbrunn i mjölkrum. Avloppet i ett mjölkrum kan vara kopplat till gödselbrunnen. 

Kemikalier i mjölkrummet bör stå invallade för att minimera risken för läckage till 

gödselbrunnen.  

 

Golvbrunnarna i mjölkrum och verkstad kan vara kopplade till en egen 

avloppsanläggning om anläggningens skick är bra och det finns ett acceptabelt syfte 

med golvbrunnarna. De bör dock aldrig vara kopplade till hushållets enskilda avlopp. 

 

Avlopp i spolspilta. Vid lägre belastning från spolspiltan, till exempel ett stall med 

2–3 hästar som får benen avspolade ibland, kan det troligen räcka med en enklare 

stenkista. Vid högre belastning exempelvis ett större tävlingstall där hästar 

schamponeras och duschas ofta kan en slamavskiljare och någon form av rening bli 

aktuellt. Det finns enklare gråvattenfilter att använda för rening av denna typ av 

vatten. För att inte riskera att stenkistan eller anläggningen sätter igen av hår och 

grova partiklar är det bra om rännan i spolspiltan är utrustad med någon form av sil 

eller galler. 

 

Oljeavskiljare. Avskiljare för slam och olja bör finnas om spillvattnet kan innehålla 

mer än obetydliga mängder av bland annat slam, fasta partiklar, diesel och olja. Slam 

och olja från avskiljare räknas som farligt avfall. Det innebär att tömning och transport 

endast får utföras av entreprenör som har giltigt tillstånd, utfärdat av länsstyrelsen. 

Verksamhetsutövaren bör kontrollera sin oljeavskiljares funktion och tömma den med 

jämna mellanrum. Om det inte är kontrollerat eller tömt på ett tag så kan man ställa 

krav på detta. 

 

Avspolning av smuts och lera från fordon bör göras med enbart vatten utan 

tvättkemikalier och ske på gräsbevuxen yta eller på grusplan, utan närhet till 

vattentäkt, ytvatten, dike eller annat dagvattenavlopp. Rengöring med tvättkemikalier 

kan på en större lantbruksverksamhet ske i en särskild tvätthall. I så fall bör det 

finnas en reningsanordning motsvarande en biltvätt. På en biltvätt med högtryckstvätt 

och kemikalier leds vattnet till en koalescensavskiljare (klass 1) och sedan till en 

reningsanläggning. 
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EGENKONTROLL 

Lagstiftning som är tillämpbar inom egenkontroll är: 

 

Miljöbalken (1998:808): De allmänna hänsynsreglerna och krav på att fortlöpande planera 

och kontrollera verksamheten.   

 

Mindre lantbruk är inte anmälningspliktiga och därmed krävs inte dokumenterad 
egenkontroll enligt Förordning (1998:808) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
 

Tillämpbara paragrafer i angiven lagstiftning finns sammanställt i Del 5 Mer information 

under Översikt av lagstiftningen. 

 

 

Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin 

verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller 

miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med 

hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. 

Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens inriktning, storlek och möjliga 

påverkan på miljön. En verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön 

bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk 

för miljön. På jordbruksverkets hemsida finns exempel på hur omfattande 

egenkontrollen kan se ut i förhållande till verksamhetens omfattning. Det finns 

exempel på hobbyverksamhet, litet jordbruk med djur, växtodlingsgård med mera.  

Verksamheten kan använda verktyget Miljöhusesyn med åtgärdsplan samt deras 

Egenkontrollpaket som utgångspunkt för att anpassa och bedriva egenkontrollen. 

 

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: 

 

 planera verksamheten med fokus på miljöpåverkan 

 genomföra kontroll av verksamheten 

 följa upp resultaten av kontrollen 

 förbättra kontrollen 

 

Miljökontorets uppgift är att bedöma om verksamhetens egenkontroll är tillräcklig och 

kontrollera att verksamheten arbetar för att minska riskerna för människors hälsa och 

miljön. Tillsynsbesöket är ett bra tillfälle för dialog med verksamhetsutövaren i syfte 

att utveckla riskbedömningen av verksamheten. Egenkontrollen på mindre lantbruk 

bör omfatta: 

 
Ansvarsfördelning, om fler än en person arbetar i verksamheten.  
 

Rutiner. Det bör finnas rutiner för drift, skötsel, underhåll, kontroller och reparationer. 

Dessa ska omfatta vad som görs, hur det görs, hur ofta det görs och vem som gör 
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det. I Tabell 4 står exempel på rutiner som kan vara lämpliga på mindre lantbruk. Det 

finns inga generella krav på dokumentation av egenkontroll för verksamheter som 

inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Beroende på verksamhetens typ, storlek 

och påverkan på miljön måste verksamhetsutövaren göra en bedömning av vad som 

är lämpligt att dokumentera för att verksamhetsutövaren ska kunna hålla uppsikt över 

sin verksamhet. Det kan vara bra att verksamhetsutövaren för enkla anteckningar om 

de åtgärder som utförs för att lättare minnas. Det ska finnas journaler eller annan 

dokumentation som visar att rutinerna i verksamheten följs. 

 

Rutin olyckor och större spill. Det är viktigt att verksamheten vet vad de ska göra 

och vart de ska ringa när det sker en olycka. Denna rutin bör vara synlig för alla som 

vistas i lokalerna och bör innehålla telefonnummer och e-postadresser till 

miljökontoret, räddningstjänst, försäkringsbolag andra som bör kontaktas vid 

allvarligare olyckor. 

 

Rutin Exempel på journal eller annan 
dokumentation  

Spridning och lagring av stallgödsel Växtodlingsplan, spridningsareal, 
lagringsvolym, journaler för 
mottagande/bortförsel av organiskt 
gödselmedel, spridningsavtal, 
handelsdokument för transport av 
obehandlat naturgödsel, spridningsjournal 

Växtodling Växtodlingsplan, beräkningar, markkartor, 
jordartsbedömning 

Hantering och spridning av 

bekämpningsmedel 

Sprutjournal, blockkarta, protokoll för egen 
genomgång av sprutan, protokoll från 
funktionstest av sprutan 

Hantering av kemikalier och genomgång av 
kemikalierna 

Kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad 

Läckagekontroll av anläggningar med 
köldmedia 

Installations- och kontrollrapporter 

Kontroll av cisterner Installations- och kontrollrapporter 

Hantering av avfall 
 

Avfallsjournal, 
transportdokument/följesedel, 
mottagarbevis, kvitto för avfall 

Kontroll och tömning av oljeavskiljare Transportdokument/följesedel, 
mottagarbevis, kvitto för avfall 

För agerande vid olyckor och större spill av 
kemikalier/farligt avfall  

Dokument med telefonnummer och e-
postadresser till miljökontoret, 
räddningstjänst, försäkringsbolag andra som 
bör kontaktas vid allvarligare olyckor. 

 
 

 

 

Tabell 4. Exempel på rutiner för drift, skötsel, underhåll, kontroller och reparationer som kan vara 

lämpliga för mindre lantbruk. Observera att det finns krav på att en del av dokumentationen som anges 

ovan ska finnas. Kravet på dokumentation är beroende på verksamhetens omfattning och geografiska 

plats. 
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Kemikalieförteckning, om verksamheten har anställda eller inhyrd arbetskraft. Det 

ska finnas säkerhetsdatablad lätt tillgängligt för att snabbt kunna veta hur man ska 

agera vid en olycka. Kemikalier som finns i större mängd eller som är mycket farliga 

för miljö och hälsa bör finnas med i kemikalieförteckningen. Exempel på kemikalier är 

växtskyddsmedel, drivmedel, oljor och fetter, ensilagemedel, handelsgödsel och 

skadedjursbekämpningsmedel.  

 
Riskbedömning av verksamheten och vilka åtgärder som verksamheten gör för att 

minska riskerna. Egenkontrollarbetet ska bygga på riskbedömningen. Utifrån 

riskbedömningen ska verksamhetsutövaren göra en prioritering av vilka risker som 

de i första hand ska arbeta med att förebygga. Riskbedömningen bör omfatta 

områdena växtnäring (lagring och spridning av gödsel), kemikalier och 

bekämpningsmedel, cisterner, avfall, och brand. 

  



58 
 

TIPS PÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN 

Energieffektivisering 

Fråga om en energikartläggning har gjorts eller om 

verksamhetsutövaren har fått rådgivning. Tipsa om 

rådgivning om det finns en energirådgivare i kommunen, 

annars kan man sätta ihop en lista med olika rådgivare inom 

energi. 

 

Exempel på energisparande åtgärder är byta till LED-lampor, 

självtändande/-släckande lampor och att se över 

användningen av värmelampor (gris/kyckling). Att gå kurs i 

sparsam körning kan bidra till minskad energiförbrukning och 

spara pengar. Ett vågsystem för spannmålstork kan också 

minska energiförbrukningen. 

 

Att investera i förnybar energi som solceller och vindkraft blir  

allt mer populärt i lantbruksverksamheter tack vare stöd och  

sänkta priser. Uppmuntra verksamhetsutövaren att reflektera över vilken del i 

verksamheten som förbrukar mest energi. Diskutera alternativa lösningar och kom 

med förslag som kan vara bra både för plånboken och klimatet. 

 

Lämna gärna informationsblad som till exempel Metodstöd, Energihushållning i 

jordbruk. 

 

Bidragsmöjligheter 

Många verksamhetsutövare uppskattar att få information 

om möjligheter till bidrag och stöd för åtgärder som 

förbättrar miljön. Även om de flesta känner till 

miljöersättningarna inom jordbrukarstöden, kanske inte alla 

vet om att det går att söka pengar för till exempel 

klimatåtgärder som energieffektivisering, förbättring av 

vattenkvalitet genom till exempel anläggning av 

tvåstegsdiken, engångsröjning av betesmark, kantzoner för 

vilt och insekter, eller vård och underhåll av kulturhistoriska 

miljöer. Länsstyrelsen Västra Götaland har sammanställt 

olika stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser 

för att nå miljömålen. Sammanställningen heter ”Var finns 

pengarna?” och uppdateras kontinuerligt. 

 

 

 

Bild 32. Länsstyrelsen Västra 

Götaland har sammanställt olika 

stöd och bidragsmöjligheter i ”Var 

finns pengarna?” 

Bild 31. Energihushållning i 

jordbruk 
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Lite större lantbruk kan bli medlemmar i Greppa näringen och därigenom få 

kostnadsfri rådgivning om bland annat resurseffektivisering och växtskyddshantering, 

hjälp med växtnäringsbalans och kvävestrategi, översyn av dränering med mera. 

Mycket små verksamheter uppfyller inte alltid storlekskraven för att bli 

rådgivningsmedlemmar hos Greppa näringen, men de kan ändå ta del av viss 

rådgivning, bland annat rådgivning gällande anläggande av våtmark. 

 

Kompletterande åtgärder för att minska växtnäringsförluster 

 

Beroende på gårdstyp och verksamhetsutövarens förutsättningar, finns det en 

mängd åtgärder som kan bidra i arbetet för att minska växtnäringsförluster. 

En del åtgärder kan bli aktuella att förelägga om, med stöd av de allmänna 

hänsynsreglerna, på lantbruk i avrinningsområden där vattenförekomsten inte uppnår 

god status. Det gäller till exempel spridningsfria zoner längs vattendrag, bevuxna 

zoner kring känsliga ytor, kväve- och fosforanalyser, eller krav på minsta % växttäcke 

i rasthagar. 

 

I Tabell 5 nedan ges förslag på åtgärder som kan passa för mindre lantbruk. 

Informationen är bland annat tagen från Miljösamverkan Hallands rapport 

Vattendirektivet Lantbrukstillsyn, som publicerades 2014. (1) I den rapporten kan man 

läsa mer om hur krav kan formuleras vid förelägganden och vilka lagstöd och 

rättspraxis som finns. 

 

Åtgärd Förklaring 

Spridningsfria zoner 

längs vattendrag 

Risken för förorening av vattendrag, diken eller sjöar minskar avsevärt om en 

bevuxen, spridningsfri zon lämnas utan gödsling eller besprutning. Det finns rättsfall 

där verksamhetsutövare har förelagts om att hålla en sådan zon på minst 6 m, se 

MMD M 1921–12. 

Bevuxen zon för 

skydd mot 

ytavrinning 

Risken för ytavrinning av jordpartiklar till vattendrag, diken och sjöar minskar med 

en ständigt bevuxen skyddszon. Dessa bör anläggas där dokumenterad risk för 

ytavrinning finns, oberoende av närhet till vattenområdet. Det kan t.ex. vara i 

närheten av en dräneringsbrunn. Kantzoner är också värdefulla för viltet & insekter. 

Detta är också en lämplig åtgärd för att minska ytavrinning från rastgårdar för 

hästar. Kantzonerna bör vara minst 2 meter breda för att ge effekt. 

Regelbunden 

markkartering 

Gödsling ska anpassas efter jordens näringsinnehåll och grödans fosforbehov. 

Markkartering är framför allt aktuellt på gårdar som bedriver mer omfattande 

växtodling. Som verksamhetsutövare kan man spara in ganska mycket pengar på en 

behovsanpassad gödsling.  I praxis har vart tionde år bedömts som en rimlig 

frekvens om verksamheten föreläggs att utföra markkartering. 

Regelbunden 

provtagning och 

analys av flytgödselns 

växtnäringsinnehåll 

Förändringar i foderstater eller andra omställningar i produktionen kan ha en 

påverkan på kväve- och fosforhalten i gödseln. Spridning av flytgödsel bör baseras 

på aktuella analyser. 

 

Mockning av 

hästhagar 

 

Regelbunden mockning av rasthagar motverkar anrikning av fosfor. Vid hög 

belastning (<3 hästar/ha) är detta viktigt, i kombination med rotering av foderplats. 
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Minskad spridning av 

stallgödsel på hösten 

till förmån för 

spridning på våren 

eller i växande gröda 

 

Kvävegödsling på hösten före sådd av höstsäd ger ingen skördeökning men däremot 

ökade näringsförluster med avrinning. Sen höstspridning på slåttervall medför också 

risk för näringsläckage då växternas näringsupptagningsförmåga minskar senare in 

på säsongen. Det är framför allt flytgödsel och kletgödsel som bör undvikas. För en 

del gårdar är det lättare sagt än gjort p.g.a. lagringskapacitet och risken för 

markpackning vid vårspridning. Överdimensionering av lagringskapaciteten 

underlättar. 

Undvika vallbrott 

under hösten 

 

Vid vallbrott frigörs stora mängder kväverikt växtmaterial som ökar utlakningen, 

speciellt på lätta jordar. Bäst är att bryta vallen på våren, måste det göras på hösten 

är det viktigt att det görs så sent som möjligt. 

 

Vegetationstäcke och 

dränerade och/eller 

hårdgjorda ytor i 

beteshagar 

 

Detta blir ofta aktuellt på hästgårdar där tillgången till beteshagar och rastytor kan 

vara begränsad. Risken för skadliga näringsförluster ökar med ökande näringshalter 

i marken. Näringsanrikning kan minskas genom fungerande dränering av hagar, 

hårdgöring av belastade ytor med t.ex. armeringsmatta, och/eller flytta foderytor. 

För att hålla kvar den näring som finns i marken bör vegetationstäcket vara intakt 

(minst 80%) och antalet djur i hagarna bör anpassas därefter. Träflis på trampade 

ytor kan minska läckage från gödsel. 

 

Kombi-gödsling  

 

Gödsling i samband med sådd minskar packningsskador, ökar 

växtnäringsutnyttjandet och minskar risken för näringsläckage via ytavrinning. 

 

Strukturkalkning på 

lerjordar 

 

Kalkning av lerhaltiga jordar med aktivt kalk (t.ex. bränd eller släckt kalk) som 

bearbetas in i jorden, för att förbättra strukturen. Minskar erosion, binder fosfor och 

minskar fosforläckaget. Kan vara en bra åtgärd vid näringsläckage från både 

lantbruk och hästhagar. 

Våtmark och dammar 

för reduktion av 

kväve och fosfor som 

utjämningsmagasin. 

Våtmarker och sedimentationsdammar gör att jordpartiklar som fosfor är bunden 

till sedimenterar på botten. Växter i dammen motverkar att flödet blir för snabbt och 

bottenslammet skölj med. 

Kalkfilterdiken 

Återfyllnadsjorden över nylagd täckdikesledning medför snabb fosfortransport 

genom marken. Genom att blanda in osläckt kalk i jorden vid återfyllning binder man 

fosfor i genomrinnande vatten. Även strukturen förbättras på lerjordar vilket leder 

till bättre dräneringsfunktion. 

Tvåstegsdiken 

Ett tvåstegsdike har tvådelade dikesslänterna som i ett trappsteg. Den djupa delen i 

mitten av diket, alltså dikesbotten, är smalare än i ett vanligt dike.  Tvåstegsdiken 

minskar näringsförlusterna och ökar biologisk mångfald. 

Jordbearbeta på 

våren 

Kväveutlakningen, erosionsrisk och fosforläckaget  minskar generellt om 

bearbetning sker på våren eller så sent som möjligt på hösten.  

Mylla ner 

stallgödseln 

Vid myllning av gödseln minskar både förlusterna av kväve och risken för förorening 

av vallfoder. 

Planering av 

beteshagar 

Rasthagar för hästar bör exempelvis undvikas att förläggas på norrsidan, där solen 

inte kommer åt och det är större risk för stående vatten. Dagvatten ska inte ledas till 

hagar. 

Förändrad foderstat 

Ny forskning visar ex. att kraftfoder ges till hästar i onödan. Kraftfoder har högre 

halt fosfor är grovfoder och medför därmed en högre belasning av fosfor på 

betesmarkerna. 

 

 

 

  

Tabell 5. Förslag på åtgärder som kan passa för mindre lantbruk. Informationen är bland annat tagen från 

Miljösamverkan Hallands rapport Vattendirektivet Lantbrukstillsyn, som publicerades 2014, och från 

Greppa näringens råd om bra hagar för häst och miljö. 



61 
 

OM INSPEKTIONSKORTET  

Ihop med verksamhetsutövaren kryssas 0, 1 eller 2 i på de olika punkterna. Detta är 

lämpligt att göra efter rundvandringen. Sätt er och diskutera kring de olika punkterna 

och förklara varför bedömningen blev som den blev. Det är viktigt att 

inspektionskortet signeras och att alla sidorna fotograferas innan man lämnar över 

det till verksamhetsutövaren. Fotona tar man enkelt med till exempel mobiltelefonen 

och lägger sedan in fotona i ärendet istället för att skriva en inspektionsrapport om 

besöket. Fotografierna går att konvertera till PDF format i app Adobe Scan.  

Inspektionskort en enkel och bra lösning istället för att skriva inspektionsrapporter. 

De inspektörer som använt sig av inspektionskort upplever att handläggningstiden 

förkortas anmärkningsvärt och att verksamhetsutövarna känner sig trygga med att få 

bedömningen i handen direkt på plats. Känns något oklart eller osäkert är det dock 

bättre att ta med inspektionskortet tillbaka till kontoret och diskutera/fundera för att 

sedan skicka inspektionskortet på posten eller via e-post. Innan inspektionskortet 

skickas till verksamhetsutövaren, ring till verksamhetsutövaren och förklara varför  

bedömningen blev som den blev. 

Om man inte vill fotografera inspektionskortet under tillsynsbesöket, går det 

naturligtvis också att ha som rutin att ta med inspektionskortet till kontoret och skicka 

en kopia till verksamhetsutövaren. Fördelen med att lämna inspektionskortet direkt 

under besöket är att verksamhetsutövaren känner trygghet i att ingen ytterligare 

anmärkning kan tillkomma i efterhand.  

 

Förklaring av 0, 1 och 2 

En 0:a innebär inga brister.  

En 1:a är ett påpekande och innbär att bristen är en risk för miljöpåverkan. En 1:a 

kan till exempel vara att verksamhetsutövaren behöver föra bättre dokumentation 

över kvävetillförsel, föra avfallsjournal, skicka beräkning på lagringsbehov eller ordna 

bättre omhändertagande av övrigt avfall.  

En 2:a är en allvarlig brist och innebär att bristen har en direkt miljöpåverkan. En 2:a 

kan vara till exempel större läckage av gödsel.  

Det finns en ”övrigt-ruta” med på inspektionkortet. I den kan man skriva till något 

extra, det kan vara en positiv eller negativ eller neutral upplysning. ”Bra förvaring av 

farligt avfall” är en positiv kommentar som kan få verksamhetsutövaren att känna sig 

stolt och fortsätta hålla god ordning på det området. ”Håll koll på svämtäcket” kan 

vara en upplysning om den punkten lett till en 1:a. 
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Bedömning 

 Ärendet behöver ingen ytterligare handläggning och kan avslutas utan vidare 

åtgärd. 

Denna bedömning kan kryssas i om det enbart har fyllts i 0:or i inspektionskortet. 

 Nedan nämnda anmärkningar kommer att följas upp vid nästa ordinarie tillsyn,  

ärendet avslutas utan vidare åtgärd.  

Denna bedömning kan kryssas i om det har fyllts i 0:or och några 1:or i 

inspektionskortet. Bristerna är inte så allvarliga att att de behöver följas upp innan 

nästa ordinarie tillsynsbesök.  

 

 Nedan nämnda anmärkningar kommer enligt verksamhetsutövaren att åtgärdas 
senast den.....................och redovisas genom…………………………………………  
Denna bedömning kan kryssas i om det har fyllts i 0:or  och några 1:or i 

inspektionskortet. Bristerna är inte så allvarliga att att de behöver följas upp innan 

nästa ordinarie tillsyn, men verksamhetsutövaren vill åtgärda bristerna innan 

ordinarie tillsynsbesök.  

Denna bedömning kan även kryssas i om det har fyllts i en 2:a eller 2:or i 

inspektionskortet och verksamhetsutövaren säger att hen ska åtgärda bristerna innan 

ett datum. 

  

 Separat inspektionsrapport kommer att skickas  

Denna bedömning kan kryssas i om det har fyllts i många 1:or i inspektionskortet.  

Bristerna är inte så allvarliga att att de behöver följas upp innan nästa ordinarie 

tillsynsbesök. Inspektionsrapporten kan innehålla förklaringar och tydlig 

laghänvisning för att ge stöd till verksamhetsutövaren.  

Denna bedömning kan även kryssas i om det har fyllts i en 2:a eller 2:or  i 

inspektionskortet och verksamhetsutövaren säger att hen ska åtgärda bristerna innan 

ett datum. Inspektionsrapport kan innehålla tydlig laghänvisning och 

uppföljningsdatum.  

 
 Separat beslut kommer att skickas gällande krav på åtgärder. 

Denna bedömning kan kryssas i om det har fyllts i en 2:a eller flera 2:or i 

inspektionskortet. Bristen eller bristerna är så allvarliga att att de behöver åtgärdas 

och följas upp innan nästa ordinarie tillsynsbesök. Beslutet ska innehålla förläggande 

med tydlig laghänvisning och datum för när bristen ska vara åtgärdad.  
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Kommunikationsguide – Avsluta tillsynen 

 

- Du summerar vad ni har kommit överens om och vilka åtgärder som 
verksamhetsutövaren behöver vidta. Viktigt att din summering här stämmer 
överens med det du sedan skriver i din rapport.  

LYSSNA - SUMMERA  

 
- Om det känns som om det är på sin plats, kan du till exempel säga att några av 

förändringarna som behövs kan kännas lite tuffa nu, men att de på längre sikt 
kommer att göra verksamheten mer robust, eller att när de kommer på plats så 
kan verksamhetsutövaren vara väldigt nöjd med sin verksamhet.  
INSPIRERA - VISIONERA 

 
- Om du vill vara tydlig, förtydliga ditt budskap, kan du säga att: 

1. ”Det är mycket som är bra och fungerar, men att det finns ett par saker som 
inte är bra, t.ex. att du inte har…”  
VÄRDERA 

2. ”Jag vill (utgår från, förväntar mig) att du, verksamhetsutövare, ser till att ändra 
på det så att det stämmer överens med lagstiftningen…” 
STÄLLA KRAV 

3. ”Om du, verksamhetsutövare, gör det kommer jag att bli nöjd, men du, 
verksamhetsutövare, inte ändrar, åtgärdar detta, så kommer jag att gå 
vidare…” 
STÄLLA VILLKOR 
BEGÄRA - VÄRDERA, STÄLLA KRAV och STÄLLA VILLKOR 

 
- Om verksamhetsutövaren kommer att få en inspektionsrapport eller föreläggande 

skickad till sig berätta då att den kommer att överensstämma med det som 
sagts/påtalats idag.  
ARGUMENTERA - FÖRKLARA 

 
 

Kommunikationsguide – Be om återkoppling 

 

- Om det känns som på sin plats, säg att själva tillsynen är genomförd och 
avslutad, men att du skulle vilja be verksamhetsutövaren om att få lite 
återkoppling på hur du genomfört tillsynen.  
ÖPPENHET - BE OM HJÄLP  

 

- Om du vill kan du använda det enkla återkopplingsformuläret ”4 PÅSTÅENDEN 
för återkoppling på tillsyn”.  
Annars frågar du till exempel: 

Hur upplevde du tillsynen? 

Vad var bra? 
Vad kunde göras bättre, annorlunda? 

 
Stäm av vad verksamhetsutövaren sade och tacka för återkopplingen. 

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR, OMFORMULERA, SUMMERA 

 
- Tacka för mötet och säg adjö. 
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”4 PÅSTÅENDEN för återkoppling på tillsyn” 
 
Så här använder du återkopplingsformuläret:  
 
1) Efter genomfört tillsynsbesök, frågar du om verksamhetsutövaren kan tänka sig 

att fylla i ett litet återkopplingsformulär. Om verksamhetsutövaren vill det, ger du 
hen formuläret. Du kan säga att det är fyra påståenden som hen ska funder på 
om hen håller med om eller inte. En 1:a betyder att man inte alls håller med och 
en 10:a att man håller med helt och hållet. 

 
2) När verksamhetsutövaren är klar, tar du tillbaka pappret, tittar på vad 

verksamhetsutövaren har fyllt i och frågar om du kan få fråga vad som skulle 
kunna göra att verksamhetsutövaren skulle bedöma påståendena högre.  
Ta t.ex. det första påståendet ”Jag har blivit bemött på ett bra och professionellt 
sätt”, Säg att verksamhetsutövaren har fyllt ca en 5-6:a där. Då frågar du 
verksamhetsutövaren vad du skulle kunna göra annorlunda för att 
verksamhetsutövaren skulle sätta en lite högre bedömning där, vad skulle hen 
uppskatta, tycka är viktigt? Här lyssnar du, använder AKTIVT LYSSNANDE med öppna 
frågor, omformuleringar och summeringar. 
Sedan går du vidare till nästa påstående: ”Punkterna som togs upp uppfattar jag 
som relevanta för den verksamhet jag driver.” Kanske har verksamhetsutövaren 
satt 3-4 där. Du frågar vad som skulle kunna göra att verksamhetsutövaren skulle 
sätta lite högre där, kanske 1 eller 2 snäpp? 
Du behöver alltså inte alls argumentera, bara lyssna och försöka förstå vad 
verksamhetsutövaren menar. 

 
3) När du är klar summerar du i stora drag vad verksamhetsutövaren har sagt och 

tackar så mycket för att verksamhetsutövaren ville hjälpa dig med detta! Tacka för 
mötet och säg adjö. 

 
När du har börjat använda dig av den här typen av återkopplingsformulär, kommer du 
att  
 

 förstå bättre hur verksamhetsutövare kan tycka och tänka 

 få möjlighet att få veta vad du kan förbättra, men också, inte att förglömma, få 
veta vad du gör som uppskattas och är bra 

 förstå hur du kan göra skillnad och få lust att prova att göra på nya sätt 

 börja se mönster, få överblick 

 ha dokumenterad återkoppling, dvs. du använder ett kraftfull redskap för 
verksamhetsutveckling som är väl förankrad i det uppdrag du utför och ansvarar 
för, och som hjälper er att förfina era arbetsmetoder/hjälpmedel inom 
enheten/länet/landet 

 vilja ändra påståendena allteftersom så att de passar med det ni vill stämma av 
och är nyfikna att vilja veta mer om 
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DEL 4. EFTERARBETE 
 

Kommunikationsguide – Reflektera 

 

Ta en liten stund för att reflektera efter genomfört möte: 

 

1. Hur tycker du att du hade förberett dig innan mötet? 

2. Hur kopplade du i början av mötet upp dig mot verksamhetsutövaren och 

markerade sammanhanget? 

3. Hur gick rundvandringen? Lät du checklistan vara och istället jobbade med 

LYSSNA - TA IN (GOD UPPMÄRKSAMHET, ÖPPNA FRÅGOR) och STÄMMA AV: (CHECKA ATT DU 

FÖRSTÅTT MED OMFORMULERINGAR, OCH SUMMERINGAR)? 

4. Hur gick det att fylla i checklistan efter rundvandringen tillsammans med 

verksamhetsutövaren? 

5. Hur hanterade du att summera de viktigaste punkterna, så att 

verksamhetsutövaren kommer att känna igen sig i den rapport/föreläggande som 

du kommer att skicka per brev? 

6. Om du bad om återkoppling, vad sade verksamhetsutövaren? Vad tar du till dig, 

vad tror du att du kan lära dig av just det här mötet? 

 

Om du skulle summera din reflektion ovan, punkt 1-6, vad ska du särskilt tänka på 

och ta med dig in i nästa möte? 

 

ÄRENDEHANTERING 

Scanna och registrera inspektionskortet på verksamheten i 

ärendehanteringssystemet.  

 

Om du anser att det finns behov att skriva mer om tillsynsbesöket kan en 

inspektionsrapport skickas tillsammans med inspektionskortet. Ofta skickas också 

information om avgift.  

 

Om bristerna vid tillsynsbesöket är allvarliga eller brådskande att åtgärda, skickas ett 

separat beslut. 
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DEL 5. MER INFORMATION 

MILJÖSAMVERKAN 

Det finns en gemensam webbplats för alla regionala miljösamverkan runt om i 

Sverige, www.miljosamverkan.se Där finns länkar till respektive miljösamverkans 

egna webbplatser men framförallt finns där under rubrik Publikationer 

handläggarstöd, rapporter med mera som getts ut av olika miljösamverkan i landet.  

 

1. Vattendirektivet Lantbrukstillsyn, 2014, Miljösamverkan Halland 

REFERENSER OCH LITTERATUR INKLUSIVE WEBBPLATSER 

2. Förvaltningsplan 2016-2021 Västerhavets vattendistrikt Del 1, Introduktion - 

Vattenförvaltning och dess verktyg. Vattenmyndigheterna i samverkan.2016 

3. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jo

rdbruketochovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html  

2018-08-21 

4. Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram 

för miljömålen 2017–2020. Länsstyrelsen Västra Götalands län. 2017 

5. Regional uppföljning av miljömålen i Hallands län 2017. Länsstyrelsen 

Hallands län. 2016 

6. Förvaltningsplan 2016-2021 Västerhavets vattendistrikt Del 4, Åtgärdsprogram 

2016-2021 Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt 

konsekvensanalys. Vattenmyndigheterna i samverkan. 2016 

7. Användning av avloppslam på jordbruksmark. Jordbruksverket. 2017. 

https://www.jordbruksverket.se/download/18.119feb9115bf58a0d7b3522d/149

4510731716/Informationsblad%20slam.pdf 

8. Bekämpningsmedelsregistret. 

https://webapps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/ 

9. https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/saker-kemikaliehantering  

2018-09-24 

 

  

http://www.miljosamverkan.se/
http://www.regionhalland.se/PageFiles/58493/Slutrapport%20Vattendirektivet.pdf
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jordbruketochovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jordbruketochovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html
https://www.jordbruksverket.se/download/18.119feb9115bf58a0d7b3522d/1494510731716/Informationsblad%20slam.pdf
https://www.jordbruksverket.se/download/18.119feb9115bf58a0d7b3522d/1494510731716/Informationsblad%20slam.pdf
https://webapps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/
https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/saker-kemikaliehantering%202018-09-24
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SAMMANSTÄLLNING AV LAGSTIFTNINGEN 

GÖDSEL OCH ODLING 
 

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

 

5 § Känsliga områden enligt artikel 3 i rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 

om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, i den ursprungliga lydelsen, 

är  

1. Gotlands län, kustområdena i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och 

Västra Götalands län samt delar av Blekinge, Skåne och Hallands län, och 

2. övriga delar av Stockholms och Södermanlands län samt delar av Uppsala, Östergötlands, 

Jönköpings, Kalmar, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. 

   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka kustområden och länsdelar som avses 

i första stycket. 

 

6 § (…) Inom de områden som anges i 5 § första stycket 1 skall jordbruksföretag med fler än 

tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en 

gödselproduktion under  

1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt 

2. tio månader vid annan djurhållning. 

   I övriga delar av landet skall jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för 

lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under  

1. sex månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt 

2. tio månader vid annan djurhållning. 

   Inom områden som anges i 5 § skall jordbruksföretag där tio eller färre djurenheter hålls 

ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex 

månader. Jordbruksverket får föreskriva att kravet på lagringskapacitet inte skall gälla 

djurhållning som omfattar högst ett visst antal djur av ett visst djurslag.  

 

7 § Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i 6 § vara så 

utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. 

 

11 § Jordbruksföretag med mer än 5 ha åkermark i Blekinge, Skåne och Hallands län skall ha 

minst 60 procent av marken höst- eller vinterbevuxen. För Östergötlands, Jönköpings, 

Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län skall motsvarande andel av marken 

vara minst 50 procent. 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/391L0676.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980915.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980915.htm#P5S1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980915.htm#P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980915.htm#P6
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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 

växtnäring 

 

4 § I 6 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns krav på minsta 

lagringskapacitet för stallgödsel. Från dessa krav undantas jordbruksföretag med högst två 

djurenheter i genomsnitt på årsbasis. 

 

4 a § Inom känsliga områden ska när det är relevant följande punkter ingå vid bestämning 

av lagringsvolym: 

 Utsöndrad mängd träck och urin. Faktorer som djurslag utifrån produktionsinriktning, 

djurantal, foderstat och uppfödningsintensitet ska beaktas vid beräkning av utsöndrad 

mängd träck och urin. 

 Tillsats av strömedel. 

 Vattentillskott genom spill-, disk- och rengöringsvatten samt i form av nederbörd som 

faller på lagringsytorna eller andra ytor som avvattnas till lagringsbehållaren. 

 Omsättningsförluster som innebär minskande gödselvolym under lagringsperioden i 

system med mycket strömedel. 

 

4 b § Inom känsliga områden ska dokumentation finnas över hur lagringsvolymen i enlighet 

med 4 a § har beräknats. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig så länge 

beräkningen gäller för företaget. 

 

5 a § Vid lagring av stallgödsel ska flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt 

svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Om ett 

svämtäcke eller annan täckning på en behållare bryts eller skadas ska de återskapas snarast 

möjligt. 

 

5 b § Påfyllning av urin och flytgödsel till urin- och flytgödselbehållare ska ske under 

täckning. Undantag gäller dock vid påfyllning som sker innan ett svämtäcke återskapats. 

 

5 c § Påfyllning av icke pumpbar gödsel till urin- och flytgödselbehållare får ske ovanifrån 

förutsatt att öppningen i täckningen hålls så liten som möjligt för att minimera 

ammoniakförlusterna. 

 

5 d § Bestämmelserna i 5 a – 5 c §§ gäller enbart för jordbruksföretag med fler än tio 

djurenheter i 

1. Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län, samt 

2. Slättbygder inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län. I bilaga 4 till dessa 

föreskrifter anges vilka områden som ska anses som slättbygder inom Värmlands, Örebro 

och Västmanlands län. 



69 
 

6 § Gödsellagring inne i stallbyggnad, exempelvis i ströbädd, får inräknas i utrymme för 

lagring av stallgödseln. 

 

7 § I utrymme för lagring av stallgödsel får mellanlagring direkt på mark utomhus inte 

inräknas. 

 

8 § Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en sammanhängande 

femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar 

spridningsareal och år. Räknat som ett genomsnitt för hela spridningsarealen per år under 

perioden. 

 

10 § Jordbruksföretag med högst tio djurenheter i genomsnitt på årsbasis omfattas inte av 8 

§ vad gäller gödsel från de egna djuren. Tillförsel av annan stallgödsel eller av andra 

organiska gödselmedel utöver den gödsel som kommer från egna djur får dock inte ske i 

större mängd än vad som anges i 8 §. Den spridningsareal som motsvarar de egna djuren 

ska först räknas bort. Beräkning av spridningsarealen för de egna djuren ska utgå från en 

tillförsel som högst får motsvara 22 kg totalfosfor per hektar och år. 

13 § På jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska 

dokumentation finnas över mottaget gödselslag, vilken mängd som tas emot, vilken mängd 

totalfosfor den mottagna gödseln motsvarar, datum för mottagandet samt från vem 

gödseln kommer. För stallgödsel kan uppgifter om vilka djurslag och vilket antal djur 

gödseln kommer ifrån ersätta uppgiften om mängden totalfosfor. Dokumentationen ska 

sparas och finnas tillgänglig under minst sex år. 

 

14 § På jordbruksföretag som för bort stallgödsel ska dokumentation finnas över 

stallgödselmängden som levereras, vilka djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån 

alternativt hur stor mängd totalfosfor gödseln innehåller, datum för leverans samt till vem 

gödseln levereras. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig under minst sex år. 

Jordbruksföretag med högst tio djurenheter i genomsnitt på årsbasis omfattas inte av 

bestämmelserna i första stycket. 

 

17 § Gödseln ska under en femårsperiod ha tillförts på hela spridningsarealen. Har företaget 

tillgång till en större spridningsareal än vad som krävs för att uppfylla bestämmelserna i 8 § 

behöver stallgödsel eller andra organiska gödselmedel endast tillföras på den minsta areal 

som krävs för att 8 § ska kunna uppfyllas. Djurhållande företag med högst tio djurenheter är 

undantagna från kraven att tillföra gödseln på hela spridningsarealen när det gäller gödseln 

från de egna djuren. 
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18 § I spridningsarealen får följande mark räknas in: 

1. åkermark inom jordbruksföretaget som är tillgänglig för spridning av gödsel. 

2. betesmark om betesdjur finns på företaget. Den inräknade betesmarken får högst utgöra 

den andel av spridningsarealen som motsvarar betets andel av djurens foderstat under året. 

  

19 § Areal som ligger i träda, åkermark där förbud mot spridning råder eller mark där 

spridning är olämplig får inte räknas in i spridningsarealen.  

 

19 a § Inom känsliga områden får stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som 

motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. Kväve som förloras i 

samband med spridning får inte räknas bort från gödselns ursprungliga kväveinnehåll. 

Tillförseln av stallgödsel får räknas som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal. 

 

19 b § Inom känsliga områden får inför höstsådd av oljeväxter högst 60 kg respektive 40 kg 

av övriga grödor, lättillgängligt kväve per hektar tillföras.  

 

20 § Inom känsliga områden ska tillförseln av kväve via gödselmedel begränsas så att den 

inte överstiger den mängd som för avsedd gröda kan anses vara nödvändig för att utnyttja 

växtplatsens produktionsförmåga. Beräkningen ska dokumenteras genom en 

växtodlingsplan eller motsvarande. 

 

23 § Mineralgödsel som innehåller urea ska vid spridning på obevuxen mark myllas eller 

brukas ned inom fyra timmar från spridningen. 

 

Bestämmelser som gäller utanför känsliga områden 

23 a § Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under perioden den 1 

december – den 28 februari ska brukas ned inom 12 timmar.  

 

Bestämmelser som gäller i Blekinge, Skåne och Hallands län  

23 b § Vid spridning av stallgödsel på obevuxen mark i Blekinge, Skåne och Hallands län ska 

nedmyllning ske inom fyra timmar. 

 

23 c § I Blekinge, Skåne och Hallands län ska spridning av flytgödsel i växande gröda ske med 

någon av följande metoder: 

1. bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln direkt placeras 

på marken under växttäcket, 

2. myllningsaggregat eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras direkt i 

marken, 

3. teknik som innebär att 1 del gödsel späds ut med minst ½ del vatten före spridningen, 

eller 

4. teknik som innebär att spridningen följs av bevattning med minst 10 millimeter vatten.  
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Bevattning ska påbörjas senast inom fyra timmar och vara avslutad inom tolv timmar efter 

det att spridningen inleddes. Om det regnar får regnmängden räknas från kravet på minst 

10 millimeter vatten.  

 

Bestämmelser som gäller för känsliga områden  

24 § Inom känsliga områden får inte 

1. gödselmedel spridas på vattenmättad eller översvämmad mark, 

2. gödselmedel spridas på snötäckt mark, eller 

3. gödselmedel spridas på frusen mark. 

 

24 a § Inom känsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark närmare än 

två meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö. Den gödsel som djuren själva tillför 

marken vid betesgång ska inte räknas in i begreppet spridning.  

 

24 b § Inom känsliga områden får gödselmedel inte spridas på jordbruksmark som gränsar 

till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 procent 

(10/100). Den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång ska inte räknas in i 

begreppet spridning. 

 

25 § Inom känsliga områden får inga gödselmedel spridas under tiden den 1 november – 

den 28 februari. 

 

26 § I känsliga områden i Blekinge, Skåne och Hallands län är spridning av stallgödsel och 

andra organiska gödselmedel under tiden den 1 augusti – den 31 oktober bara tillåten i 

växande gröda eller inför höstsådd av höstoljeväxter. På lerjordar är dock spridning även 

tillåten inför höstsådd av annan gröda än oljeväxter. Spridning i fånggröda är inte tillåten. 

Vilka delar av Blekinge, Skåne och Hallands län som tillhör de känsliga områdena framgår av 

2 §. 

 

26 a § Med undantag från vad som sägs i 26 § första meningen får fasta gödselslag spridas i 

både växande gröda som inte är fånggröda och på obevuxen mark under tiden den 1 

oktober – 31 oktober. Fastgödsel från fjäderfän får dock under tiden den 1 oktober – 31 

oktober inte spridas på obevuxen mark. 

 

26 c § Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark under tiden den 1 oktober – 31 

oktober ska brukas ned inom fyra timmar. Vilka delar av Blekinge, Skåne och Hallands län 

som tillhör de känsliga områdena framgår av 2 §. 

 

28 a § I de känsliga kustområdena, i känsliga områden i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, 

Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län samt i Stockholms, 

Södermanlands och Gotlands län är spridning av stallgödsel och andra organiska 
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gödselmedel under tiden den 1 augusti – den 31 oktober bara tillåten i växande gröda eller 

inför höstsådd. Spridning i fånggröda är inte tillåten. Vilka delar av Sverige som tillhör de 

känsliga områdena framgår av 2 §.  

 

28 b § Med undantag från vad som sägs i 28 a § första meningen får fasta gödselslag spridas 

i både växande gröda som inte är fånggröda och på obevuxen mark under tiden den 1 

oktober – 31 oktober. Fastgödsel från fjäderfän får dock under tiden den 1 oktober – 31 

oktober inte spridas på obevuxen mark. 

 

28 d § Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark i de känsliga kustområdena, i känsliga 

områden i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, 

Västmanlands och Dalarnas län samt i Stockholms, Södermanlands och Gotlands län under 

tiden den 1 oktober – 31 oktober ska brukas ned inom 12 timmar. Vilka delar av Sverige 

som tillhör de känsliga områdena framgår av 2 §. 

 

Utöver paragraferna är även bilaga 1-3 samt bilaga 6-12 relevanta. 

 

30 § Godkända grödor för att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen: vall, 

höstoljeväxter, höstsäd, sockerbetor sockerbetor, fodersocker– och foderbetor, morötter, 

rödbetor och andra liknande rotväxter, fleråriga frukt– och bärodlingar, energiskog, och 

fånggrödor. 

 

31 § Även åkermark som är obearbetad efter spannmåls– och oljeväxtodling får räknas som 

höst– eller vinterbevuxen. 

 

32 § För att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen ska huvudgrödor och sådana 
fånggrödor för vilka tillväxten kommer att avbrytas under efterföljande vårsäsong sås 
senast den 5 oktober för östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och 
Västra Götalands län samt senast den 15 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län. 
 
33 § För att åkermark ska anses som höstbevuxen får tillväxten av vall, fleråriga frukt– och 
bärodlingar, energiskog samt fånggrödor sådda före den 1 augusti avbrytas tidigast den 10 
oktober i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands 
län samt tidigast den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län. Som höstbevuxen 
åkermark får i Blekinge, Skåne och Hallands län även räknas fånggrödor i form av vitsenap 
och oljerättika sådda före den 20 augusti. Tillväxten av vitsenap och oljerättika får avbrytas 
tidigast i enlighet med första stycket punkten 2. 
Obearbetad åkermark efter spannmåls– och oljeväxtodling får bearbetas eller bekämpas 
kemiskt tidigast vid de tidpunkter som anges i första stycket. 
 
34 § För att åkermark ska anses som höst– eller vinterbevuxen får tillväxten av fånggrödor 
sådda den 1 augusti eller senare avbrytas tidigast under efterföljande vårsäsong samt 
tillväxten av vallar och fånggrödor som innehåller mer än en fjärdedel baljväxter med 
avseende på ytandelen av växttäcket avbrytas först under efterföljande vårsäsong. 
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Allmänna råd till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om 

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 

 

Se allmänna råd till relevanta paragrafer ovan. 

 

Avfallsförordning (2011:927)  

 

45 § Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten kompostera eller 

på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, ska anmäla 

detta till kommunen 

 

Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används i jordbruket (SNFS 1994:2 MS:72) 
 
5 § Avloppsslammet skall användas med beaktande enligt bilaga A av växternas 
näringsbehov och på ett sådant sätt att kvaliteten hos jorden samt yt- och grundvattnet inte 
försämras.  

6 § Avloppsslammet skall behandlas innan det används i jordbruket. Obehandlat 
avloppsslam får dock användas om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen 
och användningen inte leder till olägenheter för närboende.  

7 § Avloppsslam får inte användas  
1. på betesmark,  
2. på åkermark som skall användas för bete eller om vallfodergrödor skall skördas inom tio 
månader räknat från slamspridningstillfället,  
3. på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, dock ej frukt på 
träd.  
4. på mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker 
som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio 
månader före skörden.  

8 § Avloppsslam får inte användas om halten av en eller flera metaller i åkermarken 
överstiger de gränsvärden som anges i bilaga B.  

 
9 § Den största mängd metaller som årligen får tillföras åkermarken genom användning av 
avloppsslam får inte överskrida de gränsvärden som anges i bilaga C. 
 
10 § Brukaren av åkermarken skall före användning av avloppsslam kontrollera markens 
metallhalt, om det kan antas att halten av en eller flera metaller i marken överskrider 
gränsvärden i bilaga B därför att  

1. åkermarken håller hög ursprunglig halt av någon metall,  
2. åkermarken är förorenad genom en olyckshändelse eller  
3 industriutsläpp förekommer eller har förekommit i närheten.  

Kontrollen skall ske med hjälp av provtagning och analys av representativa jordprover i 
överensstämmelse med de metoder som anges i bilaga D och E.  
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Uttagna markprover skall analyseras med avseende på  
 1. pH,  
 2. torrsubstans,  

        3. bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink. 
 

11 § Producenten av avloppsslam skall ta ut representativa prover av avloppsslammet för 
analys med avseende på  
   1. torrsubstans och glödgningsförlust,  
   2. pH,  
   3. totalfosfor,  
   4. totalkväve,  
   5. ammoniumkväve,  
   6. bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink.  
Provtagning och analys skall ske med den frekvens som anges i nedanstående tabell och 
utföras i överensstämmelse med de metoder som anges i bilaga D och E. 
 

Miljöbalken (1998:808) 

 

2 kap De allmänna hänsynsreglerna, framför allt 2, 3, 5, 6 och 7 §§ 
(Hänsynsreglerna kan användas vid tillsyn på verksamheter som ej är jordbruksföretag eller 

omfattas av ovanstående föreskrifter. Rimlighetsavvägning måste alltid göras när 

hänsynsreglerna används.) 

 

Miljösanktionsavgifter inom området gödselhantering 

 

5 kap. 3 § För en överträdelse av 13 eller 14 § Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket i fråga om växtnäring genom att ta emot 

stallgödsel eller andra organiska gödselmedel eller föra bort stallgödsel utan att ha den 

dokumentation som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. 

 

 

KEMIKALIER OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 

 

Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel 

2 kap.  

18 § Ett växtskyddsmedel som enligt 8 § hänförs till klass 1 får endast användas 
yrkesmässigt och endast av den som har ett sådant användningstillstånd för 
växtskyddsmedel i klass 1 som omfattar den användning som medlet är godkänt för. 
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120259.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120259.htm
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19 § Ett växtskyddsmedel som enligt 8 § hänförs till klass 2 får endast användas 
yrkesmässigt och endast av den som har ett sådant användningstillstånd för 
växtskyddsmedel i klass 1 eller i klass 2 som omfattar den användning som medlet är 
godkänt för. 

51 § Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska vara i gott skick, lämplig 
för ändamålet och väl kalibrerad. 

52 § Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får användas endast om den 
som använder utrustningen kan visa att den är godkänd av Statens jordbruksverk. 

56 § Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning 
av växtskyddsmedel och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker 
utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits 
vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts. 

58 § När ett växtskyddsmedel inte används ska det lagras och i övrigt hanteras på ett sätt 
som inte innebär någon risk för skada på människors hälsa eller miljön. 

Utspädning och blandning av växtskyddsmedel före spridning samt rengöring efter 
spridning av den utrustning som använts ska ske på ett sådant sätt att det inte innebär 
någon risk för skada på människors hälsa eller miljön. 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:42) och allmänna råd om integrerat 
växtskydd. 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för 
yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel. 

4 § När tidpunkten för spridningen dokumenteras ska den tidpunkt då spridningen inom ett 
område påbörjades anges med datum och närmaste hel timme.  

5 § När spridningen av växtskyddsmedel dokumenteras ska namnet på den som utfört 
spridningen anges.  

6 § Området för spridningen ska dokumenteras enligt följande. Området för spridning ska 
anges på ett sätt som är tydligt för utomstående.  
Har spridningen skett utomhus ska området anges som fältnamn, skiftesnummer, 
kartangivelse eller liknande.  
Har spridningen skett inomhus ska området anges som husnummer, husbeteckning, 
angivelse på ritning eller liknande.  

7 § Syftet med spridningen av växtskyddsmedel ska dokumenteras enligt följande.  
1. Om spridningen skett i syfte att skydda växter eller växtprodukter mot skadegörare eller 
att förhindra angrepp av sådana ska det anges som bekämpning av svampar, insekter, 
sniglar, nematoder, spindeldjur, alger, bakterier, gnagare, avskräckande av vilt eller 
liknande.  

2. Om spridningen skett i syfte att påverka växternas livsprocesser ska det anges som 
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retardering, tillväxtreglering, aktivering av växtens försvarsmekanismer eller liknande.  

3. Om spridningen skett i syfte att bevara växtprodukters hållbarhet, ska det anges som 
förbättrad hållbarhet eller liknande.  

4. Om spridningen skett i syfte att förstöra oönskade växter eller växtdelar ska det anges 
som ogräsbekämpning, blastdödning, mossbekämpning, totalbekämpning av vegetation 
eller liknande.  

5. Om spridningen skett i syfte att hålla tillbaka eller förhindra oönskad till-växt av växter 
ska det anges som groningshämning eller liknande.  
 
8 § När växtskyddsmedlets namn dokumenteras ska det anges på samma sätt som det 
anges på medlets etikett.  
 
9 § När den spridda dosen av växtskyddsmedlet dokumenteras ska den anges med samma 

måttenhet som doseringen anges på produktens etikett. Om doseringen på etiketten anges 

som en koncentration ska det dokumenteras på samma sätt som på etiketten.  

 

10 § Fasta och anpassade skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel utomhus ska 
anges samt vilka objekt skyddsavstånden hållits mot. Skyddsavstånden ska anges i antal 
hela metrar.  
När fasta skyddsavstånd anges i enlighet med första stycket kan hänvisning göras till annan 

dokumentation, till exempel en karta. 

 

11 § Vid spridning utomhus av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter 
ska uppgift om det vid spridningstillfället fanns blommande växter eller inte på det område 
där spridningen skett dokumenteras. Med blommande växter avses både blommande gröda 
och annan blommande vegetation såsom ogräs.  
Växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter är de som är märkta med 

användningsvillkor till skydd för pollinerande insekter eller annan text som anger att medlet 

är skadligt för pollinerande insekter.  

 

12 § Dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel och dessa föreskrifter ska sparas i minst tre år.  
 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel.  

3 kap. 

1 § Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd. 
1. 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, 
2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta 
eller strandbrinkens överkant, och 
3. 12 meter till dricksvattenbrunnar. 
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4 kap. 

 

1 § Utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt utvändig rengöring av 
utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska ske på en plats som är 
lämplig för ändamålet. Sådan hantering får inte ske 
1. på vägområden, samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, 
eller 
2. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material på vilka det inte finns 
möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedlet. 
 
2 § Vid utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel utomhus samt utvändig 
rengöring utomhus av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska 
följande minsta skyddsavstånd hållas. 
1. 30 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, 
2. 30 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller 
strandbrinkens överkant, och 
3. 30 meter till dricksvattenbrunnar. 

 

3 § De skyddsavstånd som anges i 2 § gäller inte vid sådan hantering som sker på yta där det 
finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedel, på biobädd eller på annan plats med 
motsvarande funktion. I de fallen ska i stället följande minsta skyddsavstånd gälla. 
1. 15 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, 
2. 15 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller 
strandbrinkens överkant, och 
3. 15 meter till dricksvattenbrunnar. 

5 kap. 

1 § Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett invallat utrymme 
eller invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill. 

6 kap. 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt 
använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som 
betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och 
sekundär (yttre) skyddszon. 

 
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:23) om översyn, 
funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av 
växtskyddsmedel. 
 
9 § Funktionstestaren ska redovisa funktionstestresultatet i ett protokoll. Protokollet 
ska, om inte funktionstestaren och sprutinnehavaren kommer överens om något annat, 
levereras i elektronisk form till sprutinnehavaren. 
Protokollet ska innehålla uppgifter om 
1. vilken typ av spridningsutrustning som testats, 
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2. tillverkare, serienummer och tillverkningsår eller uppgift om att det inte går 
att identifiera, 
3. vilken metod som använts för att bedöma spridningsutrustningen, till exempel 
genom hänvisning till en viss standard, 
4. de delar som anges i bilaga 2, och för respektive del av spridningsutrustningen 
uppgift om kraven är uppfyllda, inte uppfyllda eller uppgift om att momentet 
inte är aktuellt eftersom den aktuella typen av spridningsutrustning saknar den 
delen samt om kraven i bilaga 2 första och andra styckena ändå uppfylls, 
5. resultatet från testet sammanfattat som inga fel, eller fel. 
6. numret på den dekal som har satts på spridningsutrustningen i enlighet med 
10 §, 
7. namn, postadress och telefonnummer till innehavaren respektive 
funktionstestaren, 
8. datum för testet, och 
9. funktionstestarens underskrift. 
 
EG-förordning (1907/2006) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (REACH) 
 

EU-förordning nr 517/2014 om flourerande växthusgaser  

 

Artikel 4, punkt 1. Operatörer av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i 

mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer och som inte ingår i skum ska se till att 

utrustningen kontrolleras för läckor. 

 

Punkt 3. För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton 

koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter: minst var 

tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde 

månad. 

 

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

 

15 § Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon 

del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning. 

 

Miljösanktionsavgifter inom området kemikalier och bekämpningsmedel 

 
Användartillstånd saknas 
Enligt 8 kap 6 § i SFS 2012:259: För en överträdelse av 2 kap. 18 § förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 
utan ett sådant användningstillstånd som omfattar den användning som medlet är godkänt 
för ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 
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Enligt 8 kap. 8 § i SFS 2012:259: För en överträdelse av 2 kap. 19 § förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 2 
utan ett sådant användningstillstånd som omfattar den användning som medlet är godkänt 
för ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
 
Dokumentation saknas i journalen 
Enligt 8 kap. 13 § i SFS 2012:259: För en överträdelse av 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel genom att inte dokumentera vilka skyddsavstånd som har hållits vid 
spridning av växtskyddsmedel som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till 
skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte 
växtskyddsmedlet har använts ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 
 

 

 

CISTERNER 

Detta avsnitt kommer att uppdateras när Naturvårdsverkets vägledning till NFS 2017:5 är 

klar.  

 

Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 

hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. 

 

1 kap. Tillämpningsområde 
 
1 § Dessa föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i 
cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och 
slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde 
gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller 
spillolja. 
Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
 
2 § Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och 
krav på sekundärt skydd. 
 
3 § Vid hantering av brandfarliga vätskor som dessa föreskrifter gäller finns 
det även krav i föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap. 

 

3 kap. Information till tillsynsmyndigheten 
 
1 § Den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 1 § ska senast fyra veckor 
innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera 
tillsynsmyndigheten om detta. 
Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt 
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föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska 
ges in till tillsynsmyndigheten. 

 

4 kap. Krav inom vattenskyddsområde 
 
1 § Cisterner i och ovan mark enligt 1 kap. 1 § i dessa föreskrifter samt rörledningar 
och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. 
Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar 
och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. 
Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i 
pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, 
om inte tillsynsmyndigheten anger annat. 
Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl 
synlig. 
 
2 § Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor 
inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd 
enligt 4 kap. 1 §. 
 
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot 
hantering utan sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet. 
 
3 § Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning 
ska invallningen rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga 
cisterners totala volym. 
 
4 § Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat 
så att kontroll är möjlig. 
 
5 § Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med 
texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig 
och av varaktig beskaffenhet. 
Skylten ska även innehålla följande information: 
- Fastighetsbeteckning 
- Adress 
- Volym 
- Högsta fyllningsflöde 
- Innehåll 
6 § Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än 
dessa föreskrifter gäller de kraven. 

 

5 kap. Ansvar 
 
1 § Bestämmelser om ansvar vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 
kap. miljöbalken. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter. Förordningen är ej uppdaterad. 
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6 kap. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk 
 
1 § Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren 
ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur 
bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas. 
 
7 kap. Undantag i enskilda fall 
 
1 § Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall och om det finns synnerliga skäl 
medge undantag från kraven i dessa föreskrifter. 

 

Miljöbalken (1998:808)  

 

2 kap  

 

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 

de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 

verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 

åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

AVFALL 
 

Avfallsförordning (2011:927) 
 
42 § Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i en yrkesmässig 
verksamhet ska anmäla detta till länsstyrelsen. 
 
36 § Det krävs ett särskilt tillstånd för att 
1. yrkesmässigt transportera avfall, eller 
2. transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet om 

a) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton avfall eller mer än 
50 kubikmeter avfall, 
b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kilogram farligt avfall 
eller mer än 100 liter farligt avfall, 
c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor, eller 
d) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt. 

37 § Bestämmelsen om tillståndsplikt i 36 § gäller inte för avfall som innehåller farliga 
jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08* i bilaga 4) 
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53 § För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon annan 
för transport eller annan hantering krävs att 
1. den som ska hantera avfallet har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för 
hanteringen, och 
2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt. 
 
55 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje 
slag av farligt avfall föra anteckningar om 
1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och 
2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering. 
 
60 § När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den 
som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det 
finns ett transportdokument. 
 
45 § Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten kompostera eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, ska anmäla 
detta till kommunen. 
 
Miljöbalken (1998:808)  

 
2 kap. De allmänna hänsynsreglerna, fr.a. 2§ och 5 §  
 
15 kap.  
 
5 a § Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt.  
 
30 § Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 
 
Lokal renhållningsförordning 
 

Miljösanktionsavgifter inom området avfall 

 
Transportdokument för farligt avfall saknas 
Enligt 11 kap 9 § i SFS 2012:259: För en överträdelse av 60 § avfallsförordningen (2011:927) 
genom att i egenskap av lämnare eller mottagare inte se till att det finns ett 
transportdokument med uppgift om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare ska 
en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 

 

 

ANIMALISKA BIPRODUKTER 
 
Förordning (EG) nr 1069/2009 
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Artikel 11 
Begränsningar för användningen 
 
1. Följande användningsområden för animaliska biprodukter och produkter som framställts 
därav ska vara förbjudna: 
c) Utfodring av produktionsdjur med vallväxter, som djuren antingen betar eller utfodras 
med efter slåtter, från mark där det spritts andra organiska gödningsmedel eller 
jordförbättringsmedel än naturgödsel, om inte slåttern eller betandet sker efter utgången 
av en väntetid som säkerställer en tillfredsställande kontroll av riskerna för människors och 
djurs hälsa och som uppgår till åtminstone 21 dygn. 
 
Artikel 21 
Insamling och identifiering beträffande kategori och transport 
 
1. De driftansvariga ska utan onödigt dröjsmål samla in, identifiera och transportera 
animaliska biprodukter under sådana förutsättningar att risker för människors och djurs 
hälsa undviks. 
2. De driftansvariga ska se till att animaliska biprodukter och därav framställda produkter 
under transporten åtföljs av ett handelsdokument eller, om så krävs i denna förordning eller 
enligt en åtgärd som antagits enligt punkt 6, av ett hälsointyg.  
Genom undantag från första stycket får den behöriga myndigheten tillåta transport utan 
handelsdokument eller hälsointyg av naturgödsel mellan två platser inom samma 
jordbruksföretag eller mellan jordbruksföretag och naturgödselanvändare inom samma 
medlemsstat. 
3. Handelsdokument och hälsointyg som åtföljer animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter under transport ska innehålla åtminstone uppgift om ursprunget till, 
bestämmelseorten för och mängden av sådana produkter och en beskrivning av de 
animaliska biprodukterna eller de därav framställda produkterna och deras märkning, om 
sådan märkning krävs enligt denna förordning. 
För animaliska biprodukter och därav framställda produkter som transporteras inom en 
enda medlemsstats territorium får dock medlemsstatens berörda myndighet godkänna att 
de uppgifter som avses i första stycket överförs med hjälp av ett alternativt system. 
 

Artikel 24 
Godkännande av anläggningar 
 
1. Driftansvariga ska se till att anläggningar som de har kontroll över godkänns av den 
behöriga myndigheten i de fall då dessa anläggningar bedriver verksamhet av ett eller flera 
av följande slag:  
b) Bortskaffande såsom avfall genom förbränning av animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter, med undantag för anläggningar med drifttillstånd enligt direktiv  
2000/76/EG. 
c) Bortskaffande eller återvinning av animaliska biprodukter och därav framställda 
produkter genom samförbränning, om de är avfall, med undantag för anläggningar med 
drifttillstånd enligt direktiv 2000/76/EG. 
Artikel 28 
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Egenkontroller 
 
Driftansvariga ska i sina anläggningar inrätta, tillämpa och upprätthålla egenkontroller för 
att övervaka efterlevnaden av denna förordning. De ska se till att inga animaliska 
biprodukter eller därav framställda produkter som misstänks eller påvisas inte följa denna 
förordning avsänds från deras anläggning, om syftet inte är att bortskaffa dem. 
 
Förordning (EU) nr 142/2011 

BILAGA III  

BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING  

KAPITEL I  

 
 

ALLMÄNNA KRAV FÖR FÖRBRÄNNING OCH SAMFÖRBRÄNNING  

 

Avsnitt 1  

Allmänna villkor  

 

1. Driftansvariga för de förbrännings- eller samförbränningsanläggningar som avses i artikel 
6.1 b i denna förordning ska se till att följande hygienvillkor uppfylls i de anläggningar de har 
under sin kontroll:  

a) Animaliska biprodukter och därav framställda produkter ska bortskaffas så snart som 
möjligt efter ankomsten i enlighet med de villkor den behöriga myndigheten fastställt. De 
ska lagras på ett ändamålsenligt sätt fram till bortskaffandet, i enlighet med de villkor den 
behöriga myndigheten fastställt.  

b) För att risker för kontaminering ska kunna undvikas ska anläggningarna ha lämpliga 
möjligheter till rengöring och desinficering av behållare och fordon, företrädesvis i ett 
särskilt område varifrån avloppsvattnet bortskaffas i enlighet med unionslagstiftningen.  

c) Anläggningarna ska vara placerade på hårt, väldränerat underlag.  

d) Det ska finnas tillfredsställande skyddsanordningar mot skadegörare såsom insekter, 
gnagare och fåglar. Det ska i detta sammanhang användas ett dokumenterat program för 
bekämpning av skadegörare.  

e) Personalen ska ha tillgång till lämpliga installationer för personlig hygien, såsom toaletter, 
omklädningsrum och tvättställ, om detta är nödvändigt för att undvika risk för 
kontaminering.  

f) Det ska ha införts dokumenterade rengöringsrutiner för alla delar av anläggningen. Det 
ska finnas lämplig utrustning för rengöring och lämpliga rengöringsmedel.  

g) Hygienkontrollen ska omfatta regelbundna inspektioner av miljön och utrustningen. 
Inspektionsscheman och resultat ska vara väl dokumenterade och ska sparas i minst två år. 

2. Driftansvariga för förbrännings- eller samförbränningsanläggningar ska vidta alla 
nödvändiga försiktighetsåtgärder i fråga om mottagandet av animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter för att förhindra eller, så långt det är praktiskt möjligt, 
begränsa direkta risker för människors eller djurs hälsa. 
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3. Djur får inte ha tillträde till anläggningen, till animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som väntar på förbränning eller samförbränning eller till aska som 
uppstått vid förbränningen eller samförbränningen av animaliska biprodukter. 

4. Om förbrännings- eller samförbränningsanläggningen är belägen på ett jordbruksföretag 
med animalieproduktion gäller följande:  

a) Förbrännings- eller samförbränningsanläggningen och djuren samt deras foder och strö 
ska hållas fullständigt åtskilda, där så är nödvändigt med hjälp av staket.  

b) Den utrustning som används för att driva förbränningsugnen får endast vara avsedd för 
detta ändamål och får inte användas någon annanstans på jordbruksföretaget, alternativt 
rengöras och desinficeras innan den används för andra ändamål.  

c) Personal som arbetar på anläggningen ska byta ytterkläder och skor innan de hanterar 
djur eller foder. 

5. Lagring av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som väntar på 
förbränning eller samförbränning och av aska ska ske i övertäckta, korrekt identifierade och, 
i tillämpliga fall, läckagefria behållare.  
6. Animaliska biprodukter som inte förbränts fullständigt ska förbrännas igen eller 
bortskaffas i enlighet med artiklarna 12, 13 respektive 14 i förordning (EG) nr 1069/2009 på 
annat sätt än genom bortskaffande i en godkänd deponi.SV L 54/24 Europeiska unionens 
officiella tidning 26.2.2011 

 

Avsnitt 2  

Villkor för driften  

 

Förbrännings- eller samförbränningsanläggningarna ska utformas, utrustas, byggas och 
drivas på ett sådant sätt att temperaturen på förbränningsgaserna höjs på ett kontrollerat 
och homogent sätt även under de mest ogynnsamma förhållandena, till en temperatur på 
850 °C i minst 2 sekunder eller 1 100 °C i 0,2 sekunder, uppmätt i omedelbar närhet av 
innerväggen till förbrännings- eller samförbränningskammaren eller vid någon annan av den 
behöriga myndigheten godkänd representativ punkt i förbrännings- eller 
samförbränningskammaren. 

 

Avsnitt 3  

Restprodukter från förbränning och samförbränning  

 

1. Restprodukter från förbränning och samförbränning ska minimeras i fråga om mängd och 
skadlighet. Sådana restprodukter ska, i tillämpliga fall, återvinnas direkt i anläggningen eller 
utanför denna i enlighet med relevant unionslagstiftning eller bortskaffas i en godkänd 
deponi. 

2. Torra restprodukter, inbegripet stoft, ska transporteras och mellanlagras på ett sådant 
sätt att spridning i miljön förhindras, t.ex. i slutna behållare. 
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Avsnitt 4  

Mätning av temperatur och andra parametrar  

 

1. Det ska finnas metoder för övervakning av parametrar och förhållanden som är relevanta 
för förbrännings- eller samförbränningsprocessen.  

2. Temperaturmätningskraven ska fastställas i den behöriga myndighetens godkännande 
eller i de tillhörande villkoren.  

3. All automatiserad utrustning för övervakning ska kontrolleras och årligen provas med 
avseende på funktion.  

4. Alla mätvärden avseende temperatur ska registreras och återges på ett lämpligt sätt så 
att den behöriga myndigheten, enligt förfaranden som samma myndighet beslutar om, kan 
kontrollera att de tillåtna driftsvillkoren i denna förordning efterlevs. 

 

Avsnitt 5  

Onormala driftsförhållanden  

 

Den driftansvariga ska i händelse av haveri eller vid onormala driftsförhållanden i en 
förbrännings- eller samförbränningsanläggning inskränka eller stoppa driften så snart detta 
är praktiskt möjligt, till dess att normal drift kan återupptas. 

 
 

KAPITEL II  

FÖRBRÄNNINGS- OCH SAMFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR MED HÖG KAPACITET  

 

Avsnitt 1  

Särskilda villkor för driften  

Förbrännings- eller samförbränningsanläggningar där endast animaliska biprodukter och 
därav framställda produkter bearbetas med en kapacitet på över 50 kg per timme 
(högkapacitetsanläggningar) och för vilka det inte krävs drifttillstånd enligt direktiv 
2000/76/EG ska uppfylla följande villkor:  

a) Varje linje i anläggningen ska vara utrustad med minst en hjälpbrännare. Denna brännare 
ska starta automatiskt när temperaturen på förbränningsgaserna sjunker under 850 °C 
respektive 1 100 °C efter den sista inblåsningen av förbränningsluft. Den ska också användas 
under anläggningens start- och stoppförlopp för att säkerställa att en temperatur på 850 °C 
respektive 1 100 °C upprätthålls under hela förloppet och så länge som det finns oförbränt 
material i förbrännings- eller samförbränningskammaren.  

b) När animaliska biprodukter eller därav framställda produkter i en kontinuerlig process 
tillförs förbrännings- eller samförbränningskammaren, ska anläggningen drivas med ett 
automatiskt system som förhindrar att animaliska biprodukter eller därav framställda 
produkter tillförs under startförloppet innan en temperatur på 850 °C respektive 1 100 °C 
uppnåtts, och alltid när temperaturen inte kan upprätthållas.  

c) Den driftansvariga ska driva förbränningsanläggningen på ett sådant sätt att en så hög 
förbränningsgrad uppnås att den totala halten organiskt kol i slaggen och bottenaskan är 



87 
 

mindre än 3 % eller glödningsförlusten är mindre än 5 % räknat på torr vikt. Vid behov ska 
lämpliga förbehandlingsmetoder användas.SV 26.2.2011 Europeiska unionens officiella 
tidning L 54/25 

 

Avsnitt 2  

Utsläpp av vatten  

 

1. Högkapacitetsanläggningar, inklusive tillhörande lagringsutrymmen för animaliska 
biprodukter, ska utformas på ett sådant sätt att otillåtet och oavsiktligt utsläpp av 
förorenande ämnen i mark, ytvatten och grundvatten förhindras.  

2. Det ska dessutom finnas kapacitet att lagra förorenat dagvatten från anläggningsområdet 
eller vatten som förorenats i samband med spill eller brandbekämpning.  

Driftansvariga ska vid behov se till att sådant dag- och avloppsvatten, om nödvändigt, kan 
testas och behandlas innan det släpps ut. 

 

KAPITEL III  

FÖRBRÄNNINGS- OCH SAMFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR MED LÅG KAPACITET  

 

Förbrännings- och samförbränningsanläggningar där endast animaliska biprodukter och 
därav framställda produkter bearbetas med en kapacitet på under 50 kg animaliska 
biprodukter per timme eller per sats (lågkapacitetsanläggningar) och för vilka det inte krävs 
drifttillstånd enligt direktiv 2000/76/EG ska uppfylla följande villkor:  

a) De får endast användas för bortskaffande av  

i) döda sällskapsdjur enligt artikel 8 a iii i förordning (EG) nr 1069/2009, eller  

ii) kategori 1-material enligt artikel 8 b, e och f, kategori 2-material enligt artikel 9 eller 
kategori 3-material enligt artikel 10 i den förordningen.  

b) När kategori 1-material enligt artikel 8 b i förordning (EG) nr 1069/2009 tillförs 
lågkapacitetsanläggningen ska denna vara utrustad med en hjälpbrännare.  

c) De ska drivas på så sätt att de animaliska biprodukterna helt och hållet reduceras till aska. 

Bilaga VI 

KAPITEL III 

Avsnitt 1 

3. Nedgrävning av animaliska biprodukter på de platser som avses i artikel 19.1 a, b, c och e 
i förordning (EG) nr 1069/2009 ska ske så att det säkerställs att de grävs ned  

a) på ett sådant sätt att köttätande eller allätande djur inte får tillgång till dem, 
b) på en godkänd deponi eller en annan plats utan att människors hälsa hotas och med 
användning av processer eller metoder som inte skadar miljön, i synnerhet sådana som 
skulle kunna medföra risker för vatten, luft, jord eller växter och djur eller genom buller 
eller lukt. 
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4. Vid bortskaffande i enlighet med artikel 19.1 a, b, c och e i förordning (EG) nr 1069/2009 
ska förflyttningen av animaliska biprodukter från ursprungsorten till platsen för 
bortskaffande ske på följande villkor:  

a) De animaliska biprodukterna transporteras i säkra, läckagefria behållare eller fordon.  

b) Lastning och lossning av de animaliska biprodukterna övervakas i tillämpliga fall av den 
behöriga myndigheten.  

c) Fordonets hjul desinficeras när det lämnar ursprungsplatsen.  

d) Behållare och fordon som används för transport av animaliska biprodukter rengörs och 
desinficeras noggrant efter det att de animaliska biprodukterna lossats.  

e) Lämplig eskort av fordonen samt läckagetestning och dubbel täckning tillhandahålls i 
tillämpliga fall. 

Bilaga VIII 

KAPITEL III  

 

Avsnitt 4  

Krav för spridning av vissa organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel på mark  

 

Den person som ansvarar för den mark där andra organiska gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel än de material som avses i kapitel II andra stycket i bilaga II sprids 
och till vilken produktionsdjur har tillträde eller från vilken vallväxter används för utfodring 
av produktionsdjur, ska i minst två år föra register över följande:  

1. Mängden organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel som spritts.  

2. Datum då organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel spreds på mark och var 
detta skedde.  
 

3. Datum för när djuren efter spridning av organiska gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel har kunnat beta på marken eller för slåtter av vallväxter som är 
avsedda för utfodring. 

BILAGA XI 

KAPITEL II 

Avsnitt 2 

Organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel ska efter bearbetning eller omvandling 
lagras och transporteras korrekt 

c) i lämpliga lagringsutrymmen dit inga produktionsdjur har tillträde, när det gäller lagring 
på jordbruksföretag. 
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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska 
biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma 
sjukdomar till djur 
 
2 § Kadaver och delar av djur i primärproduktionen och hos andra djurhållare ska i väntan 
på borttransport förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk, bland annat genom att vilda 
djur hindras från att komma åt materialet. Materialet ska vidare förvaras åtskilt från 
djurhållarens levande djur så att transportören inte behöver komma i kontakt med dessa 
djur. 
 
15 § Produktionsdjur får ges tillträde till mark där organiska gödningsmedel eller 
jordförbättringsmedel andra än naturgödsel, guano eller mag- och tarminnehåll, mjölk, 
mjölkbaserade produkter, mjölkderivat, råmjölk och råmjölksprodukter har använts som 
gödningsmedel tidigast sex veckor efter den senaste användningen. (SJVFS 2014:43). 
 
23 § Följande animaliska biprodukter får grävas ned  
a. kropp av sällskapsdjur och hästdjur,  
b. djur som har hållits av människa i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2 och 
som har dött eller avlivats i dessa församlingar eller områden,  
c. animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna 
privathushållet i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2,  
d. animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren som genomförts i de församlingar 
eller områden som anges i bilaga 2, samt  
e. animaliska biprodukter som uppstått vid vilthanteringsanläggningar.  
 
Djur som misstänks eller som officiellt har bekräftats vara infekterade med TSE enligt 
förordning (EG) nr 999/200126 får inte enligt förordning (EG) nr 1069/200927 grävas ner. 
(SJVFS 2014:43). 
 
27 § Nedgrävning enligt 23–26 §§ ska förutom att följa kapitel III i bilaga VI i förordning (EU) 
nr 142/2011 ske enligt anvisningar från kommunen. För sådana animaliska biprodukter som 
avses i 23 § första stycket punkterna b-d ska nedgrävning ske i en församling eller ett 
område som anges i bilaga 2. (SJVFS 2014:43). 
 

Straffpåföljder inom animaliska biprodukter 

Lag (SFS 2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

 
29 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Till böter döms den som med uppsåt eller av 
oaktsamhet 
1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 9 
eller 11 §, 
2. bryter mot 8 §, eller 
3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 § första stycket 1. 
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Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, 
villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller 
dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning. 

30 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Om en gärning som avses i 29 § är att anse som ringa, 
döms inte till ansvar. 

Till ansvar enligt 29 § döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i 
lagen (2000:1225) om straff för smuggling. 

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt denna 
lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. 

Observera att bestämmelserna kommer att ändra från och med 1 jan 2019. Paragraferna 

ändras och det tillkommer bestämmelser om sanktionsavgift i Lag (SFS 2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter. 

 

 

 

AVLOPP 
 

Miljöbalken (1998:808)  

 

2 kap. De allmänna hänsynsreglerna  

 

 

 

EGENKONTROLL 
 

Miljöbalken (1998:808) 

 

2 kap. De allmänna hänsynsreglerna, fr.a. 2 § och 3 §  
 

26 kap.  

 

19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 

olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna 

undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens 

påverkan på miljön. 

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller 

förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare 

föreskrifter om kontrollen. 

 

Mindre lantbruk är inte anmälningspliktiga och därmed krävs inte dokumenterad 
egenkontroll enligt Förordning (1998:808) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
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BILAGA 1 INFORMATIONSBREV 
 

Namn Efternamn 

     Adress 

     Postnummer Stad 

 

Information om tillsynsprojekt på mindre lantbruk och hästgårdar 

Under 2018/2019 kommer vi på miljöenheten i namn kommun att delta i ett 

tillsynsprojekt på mindre lantbruk och hästgårdar, som inte är anmälnings- eller 

tillståndspliktiga. Projektet omfattar även hobbyverksamheter. Kontakta oss om det är 

så att verksamheten inte finns kvar. 

 

Projektet anordnas av Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. 

Detta innebär att alla kommuner i Västra Götaland och Halland kommer att använda 

samma frågor och bedömningsgrunder. På så vis försöker vi uppnå en så rättvis och 

likvärdig tillsyn som möjligt. Med anledning av detta kommer vi inom kort att skicka en 

kallelse med förslag på ett datum för vårt besök hos dig. För dessa besök tas också ut 

en avgift för den tid handläggaren behövt lägga ner. Vad det kostar och vad som ingår 

står specificerat längst ner i detta brev. 

Varför besöker vi dig? 

Kommunen har ansvar för att besöka alla verksamheter för att kontrollera att de följer 

miljölagstiftningen. Enligt kommunens tillsynsplan ska mindre lantbruk besökas vart XX 

år. 

 

Tillsynen är till stor del förebyggande, vilket innebär att vi kan ha synpunkter både på 

sådant som utgör en risk för människors hälsa och miljön idag och på sådant som kan 

komma att utgöra en risk på sikt. Tillsynen bidrar till att uppfylla de nationella 

miljömålen. För lantbruk handlar det främst om begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, 

ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i 

balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker och ett rikt 

odlingslandskap. Du kan läsa mer om Sveriges miljömål på http://miljomal.se. 

Vad tittar vi på? 

Under besöket kommer vi att stämma av hur din verksamhet uppfyller miljöbalkens 

lagstiftning. Det gäller framförallt hantering och lagring av gödsel, avfall, 

bekämpningsmedel och andra kemikalier. Det innebär att vi granskar olika dokument, 

men vi kommer även att ställa frågor om rutiner samt kontrollera hur gödsel och andra 

miljö- eller hälsofarliga kemikalier förvaras. Till detta brev bifogas det inspektionskort 

med frågor som vi kommer att gå igenom under besöket. Du behöver inte fylla i 

inspektionskortet, men det kan vara bra att ha tittat igenom det. 

 

http://miljomal.se/
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Du har fått detta 
informationsbrev

Du kommer att få 
ett brev med dag 

och tid för ditt 
tillsynsbesök

Tillsynsbesök
Ett 

inspektionskort 
lämnas till dig

Eventuella brister 
följs upp

Avgift för 
tillsynsbesöket

Förberedelser 

Besöket tar 1-2 timmar och du kan förbereda dig genom att ha följande handlingar 
tillgängliga, om de är aktuella för din verksamhet: 

 Redovisning över antal djur 

 Dokumentation över hur mycket gödsel som produceras i verksamheten 

 Gödselavtal eller annan dokumentation över var du avyttrar din gödsel 

 Växtodlingsplan eller liknande dokumentation över växtodling och gödsling. 

 Kontrollrapport för cisterner 

 Användartillstånd för bekämpningsmedel 

 Sprutjournal för bekämpningsmedel 

 Protokoll för funktionstest av spruta  

 Jordbruksverkets godkännande av sprutan 

 Dokument gällande farligt avfall (t.ex. för transport av farligt avfall, journalföring av 
farligt avfall) 

 

Efter tillsynsbesöket 

Efter besöket lämnar vi en sammanfattning av våra synpunkter. Eventuella brister följer 

vi upp genom antingen telefonsamtal, kompletteringar av dokument, återbesök eller ett 

beslut med krav på att åtgärda bristerna. Du har möjlighet att överklaga ett eventuellt 

beslut och information om hur du ska göra detta kommer att finnas med i beslutet. 

 

Avgift 

Vi tar ut en avgift för vår handläggningstid. I handläggningstiden ingår bland annat 

förberedelser, tillsyn på plats, dokumentation och restid. Avgiften är XXX kr/timme och 

är beslutad av Kommunfullmäktige datum § xxx. 

 

 

Kontaktuppgifter 

Har du frågor kan du kontakta oss på xxxx 

 

Vänliga hälsningar 

NAMN 
Miljöinspektör  
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BILAGA 2 BOKNINGSBREV 
 

Namn Efternamn 

                       Adress 

                       Postnummer Stad 

 

 

Nu är det dags för tillsynsbesök  

Du har tidigare fått information om att miljöenheten i namn kommun kommer göra ett 
tillsynsbesök på din verksamhet med anledning ett tillsynsprojekt för mindre lantbruk. 
Nu är det dags för oss att besöka din verksamhet.   

 

Vi har bokat in DATUM KLOCKSLAG 

 

Vid frågor eller om tidpunkten för besöket inte passar ber vi dig kontakta …… snarast, 
så bokar vi en ny tid. Meddela även ifall verksamheten lagts ner eller har minskat i 
omfattning så får vi bedöma om tillsyn är aktuell eller inte. 

 

Avgift 

Vi tar ut en avgift för vår handläggningstid. I handläggningstiden ingår bland annat 
förberedelser, tillsyn på plats, dokumentation och restid. Avgiften är XXX kr/timme och 
är beslutad av Kommunfullmäktige datum § xxx. 

 
 
 
NAMN 
Miljöinspektör 
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BILAGA 3 INSPEKTIONSKORT 
 

 

Inspektionskort 
 

Miljöenheten, XX kommun har gjort tillsyn enligt miljöbalken hos: 
 
Namn 
 
Datum:   
Fastighetsbeteckning:  
Verksamhetens representant vid besöket:  
Kontaktuppgifter: 
 
 
Anledning till besöket 
Under 2018/2019 deltar miljöenheten i namn kommun i ett tillsynsprojekt på mindre 
lantbruk och hästgårdar. Med anledning av detta besöker vi din verksamhet. 
Kommunen har ansvar för att besöka alla verksamheter för att kontrollera att de följer 
miljölagstiftningen. 
 
 
 
Kontaktuppgifter till miljökontoret 
Inspektörens namn 
Kontaktuppgiftet till inspektör 
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Kommentar / Anmärkningar 

Vid inspektionen kan brister ha funnits som inte upptäcktes. 

 

Bedömning 

 Ärendet behöver ingen ytterligare handläggning och kan avslutas utan vidare     

    åtgärd. 

 

 Nedan nämnda anmärkningar kommer att följas upp vid nästa ordinarie tillsyn,  

ärendet avslutas utan vidare åtgärd.  

 

 Nedan nämnda anmärkningar kommer enligt verksamhetsutövaren att åtgärdas  
 
    senast den........................och redovisas genom………………………………………  
 
  

 Separat inspektionsrapport kommer att skickas. 

 

 
 Separat beslut kommer att skickas gällande krav på åtgärder. 

 
........................................................................................................................... 
 
 
Inspektörens namnteckning 
 
 
........................................................................................................................... 
 
 

Verksamhetsutövarens namnteckning 

 

 

........................................................................................................................... 
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Förklaring  (x = kontrollerat    / = ej kontrollerat ) 

 Inga brister 0 

 
Påpekande 1 

Risk för miljöpåverkan  

 
Allvarlig brist 2 

Direkt miljöpåverkan  

 

Konventionell:                                    Ekologisk:                                   Annan certifiering:                                 

Jordbruksföretag    ja     nej 

 

Gödsel och odling 

 Djurslag:                                          DE:                             Spridningsareal:                             Växtodlingsgård:  

 

 
0 1 2 

Ej 
aktuellt 

Notering 

Gödselförvaring          

Lagringskapacitet      

Mineralgödsel      

Tillräckliga spridningsarealer      

Gödsel på hela arealen      

Kvävegödsling      

Markkartering      

Spridning/avyttring          

Avloppsslam      

Andel höst- och vinterbevuxen 
mark 

     

Näringsläckage från hagar          

   
 

  

Kemikalier och bekämpningsmedel 
Sprutförare:                                                               

 
0 1 2 

Ej 
aktuellt 

Notering 

Sprutjournal           

Godkända preparat           

Förvaring av preparat           

Användartillstånd          

Godkänd och funktionstestad 
spridningsutrustning 

         

Hantering av spridningsutrustning          

Skyddsavstånd vid spridning          

Integrerat växtskydd          

Läckagekontroll köldmedia      

Förvaring av kemikalier          
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Cisterner       

Volym på cisternerna:                                                                                                                             
  

 
 

Besiktigad t.o.m:…………………………………. 

 
0 1 2 

Ej 
aktuellt 

Notering 

Placering          

Läckagerisk          

Kontrollrapporter      

Vattenskyddsområde          

 

Avfall 
     

 
0 1 2 

Ej 
aktuellt 

Notering 

Förvaring av farligt avfall          

Transport av farligt avfall                

Avfallsjournal för farligt avfall          

Transport av avfall          

Lagring av avfall          

Omhändertagande av avfall          

   
 

  
Animaliska biprodukter   

 
  

 
0 1 2 

Ej 
aktuellt 

Notering 

Förvaring          

Förbränning          

Andra gödningsmedel          

Nedgrävning 
  

 
  

 

Avlopp   
 

  

 
0 1 2 

Ej 
aktuellt 

Notering 

Avlopp från WC          

Golvbrunn i verkstad      

Golvbrunn i mjölkrum          

Avlopp i spolspilta          

Oljeavskiljare 
  

 
  

 

Egenkontroll   
 

  

 
0 1 2 

Ej 
aktuellt 

Notering 

Rutiner          

Rutin olyckor och större spill           

 

Övrigt 
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BILAGA 4 KOMMUNIKATIONSGUIDEN 
 

FÖRBERED DIG INFÖR TILLSYNSBESÖKET 

För att skapa bra förutsättningar just för mötet med verksamhetsutövaren och att 
kunna kommunicera med verksamhetsutövaren på ett bra sätt, läs och tänk igenom  
följande: 
 
Vad är mitt uppdrag och vad ska komma ut av mötet? 
 
- Att veta sitt uppdrag och vara lugn och trygg i det också om det ifrågasätts 
- Att kunna förklara för verksamhetsutövaren vad uppdrag och syfte är, och hur 

processen ser ut  
- Att kunna vara tydlig med det som är viktigt  

- Att vara lugn i att inte veta allt, men vara hjälpsam i att ta reda på det 
- Att kunna gå in i mötet med en lugn känsla av legitimitet, ta det steg för steg 
- Att ha mötets process klar för mig och att också kunna säga det till 

verksamhetsutövaren – ”så här är upplägget idag…” 
 
Vem ska jag möta, och hur kan jag vara nyfiken på och öppen för 
verksamhetsutövaren? 
 
Verksamhetsutövaren identifierar sig med sitt mindre lantbruk, sin hästgård, sin 
livsstil. De är kunniga och engagerade i just sin verksamhet. Hur kan det påverka hur 
jag väljer att möta dem?  
 
- Vad känner jag till om  

- gården, platsen, trakten, historia 
- verksamhet (historik, framtidsplaner), djur, anläggning 
- personerna, deras eventuella engagemang i närsamhället 

 
- Vad kan jag använda för att se människan i det förestående mötet? 
 
- Hur kan jag visa engagemang, intresse, positiv nyfikenhet? 

 
Hur kan jag kommunicera bra, vilka kommunikationsstilar ska jag använda? 
 

- Att lägga mer kraft på att LYSSNA än att prata själv, det vill säga använda öppna 

frågor, och komma ihåg att omformulera och summera 
- Att ARGUMENTERA kortfattat (2-3 argument, tydliggör förslag) 
- Kan jag lägga in INSPIRERA någonstans? Inkludera? Visionera?  
- Om det skulle behövas – kan jag dra en gräns? BEGÄRA? Ställa krav. 
- Kan jag VARA ÖPPEN, till exempel be om hjälp, be om återkoppling? 
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Bild 1. Modell för påverkan, där lyssnandet är utgångspunkten. Upplever du att din påverkan inte går så bra, 
backar du alltid tillbaka till att lyssna igen. Den andre måste lyssna på dig för att du ska nå fram. Att få någon 
att lyssna gör du bäst genom att skapa förtroende för att du själv lyssnar. Genom att lyssna får du också veta 
saker som du kan använda när du använder de andra stilarna i blomman. 
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Fokus, bas för 

påverkan: ”DET”
•Kunskap, sanning, 
erfarenhet, forskning,
extern auktoritet
•Det logiska,
rationella
•2-3 argument
•Etikettera: 
‘Det här är mina 
argument, det här 
är mitt förslag…”
•Visa struktur, logik

Fokus, bas för 
påverkan:

‘JAG”
•Mitt omdöme, 
min bedömning
•Vad jag vill
•Mina villkor
•Dra gräns
•Vad som inte är
förhandlingsbart
•Min makt, mitt 
beslut

Fokus, bas för 
påverkan:

“VI’
•Inkludera, få folk att 
känna ‘vi’
•Bekräfta likheter,  
gemensam historia, 
framtid, intresse, 
värdering
•Påvisa att folk bidrar
• Visionera
•Inge hopp om framtid, 
få dem att känna hopp 
om att förändra och att 
lyckas. Fira!

Fokus, bas för påverkan:

‘DU och JAG”
•Visa öppenhet
•Berätta om dina motiv
•Erkänn misstag, oro, 
misslyckanden
•Be om hjälp
•Be om återkoppling

Fokus, bas för
påverkan 
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STIL BETEENDEN Vad du kan säga, hur du kan 
formulera dig, ex: 
 

LYSSNA 

Du är: Nyfiken, mottaglig, intresserad, 
Du förstår att lyssna bygger förtroende 

ÖPPNA FRÅGOR Hur menar du? 
Vilken är din uppfattning? 

Ditt mål: Få den andre att tala och känna 
sig lyssnad på 

OMFORMULERING 
 
SUMMERING 
 
 

Du tycker…, är det rätt uppfattat? 
 
Om jag sammanfattar vad ni har sagt 
så…, stämmer det? 

 BENÄMNA KÄNSLOR 
 
 

Du känner dej…, är det så? 

VISA ÖPPENHET   
Du är: Personlig, ödmjuk, visar ditt hjärta 
utan gard  
 

ERKÄNNA MISSTAG 
OKUNSKAP 

Jag är osäker….Jag har gjort fel….Det 
kan jag inte svara på… 

Ditt mål: Få den andre att förstå, lära 
känna dej och hjälpa dig 

BERÄTTA OM EGNA MOTIV 
 
 
BE OM HJÄLP 

Det viktigaste för mej är… 
Jag brinner för det här, för att… 
 
Hur tycker du att jag ska göra? Jag 
klarar det inte ensam, kan du… 
 

 
 
 
INSPIRERA  
Du är: Energisk, hoppfull, talar mer från 
Från ditt hjärta, vågar utgå från det du tror 
på, det du hoppas och önskar och skulle 
vilja se 
 
Ditt mål: Att få andra att känna hopp och  
att känna sig inkluderade, få energi 
 

BE OM ÅTERKOPPLING 
 
 
INKLUDERA 
 
 
 
 
 
VISIONERA 

Vad gör jag bra, vad kan jag göra 
bättre? 
 
Det är viktigt att du är med, för att… 
Det känns bra att det är vi som ska 
jobba ihop… 
Var och en av oss bidrar med en viktig 
bit…. 
 
Tänk er att vi redan är där, och… Går 
vi i land med detta, så blir… Så här ser 
jag slutmålet…det är jobbigt nu, men 
om 3 månader kommer det att vara 
helt annorlunda… 
 

ARGUMENTERA 
Du är: Logisk, rationell, konkret, objektiv, 
saklig 
 

FÖRKLARA 
 
 
 

Forskning talar för…Skälen för detta är                
Lagen säger… Enligt min erfarenhet… 

Ditt mål: Få den andre att se fakta och 
den ”röda tråden”, logiken, strukturen 

FÖRESLÅ Jag föreslår att… 
Kan vi säga att vi är överens om att… 
 
 

BEGÄRA 
Du är: Bestämd, fast, säker, pondus 

VÄRDERA (beteende, 
prestation) 
 

Jag är nöjd med att du…  
Jag är missnöjd med att du… 

Ditt mål: Få den andre att se din tydliga 
vilja och den gräns du sätter 

KRÄVA, UTTALA DIN VILJA  Jag förväntar mig att du…Jag vill att du 

 SÄTTA VILLKOR 
 

Om du gör det….Om du inte gör det…. 
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UNDER TILLSYNSBESÖKET 

Vid ankomst:  

- Hälsa, småprata  

LYSSNA - TA IN: ÖPPNA FRÅGOR, STÄMMA AV: OMFORMULERA 

 
- Markera sammanhanget, säg varför du är där och vad det syftar till 

ARGUMENTERA – FÖRKLARA 

 
- Stäm av att personen förstår och är med på det. Red ut oklarheter.  

LYSSNA, VISA ATT DU LYSSNAR, ARGUMENTERA 

 
- Om det är på sin plats, säg något om att tillsynen syftar till att på sikt kunna ge ett 

bättre, mer anpassat stöd till mindre lantbruk, och till exempel underlätta för dem 
att göra rätt investeringar eller på annat sätt prioritera 
INSPIRERA - VISIONERA  
eller säg att er målsättning är samma som verksamhetsutövarens, det vill säga att 
verksamheten på bästa sätt har omsorg om både djur och natur  
INSPIRERA- INKLUDERA 

 

Under tillsynen: 
- Börja med en rundvandring.  

 
- Låt inspektionskortet vara så länge, du vet vad det innehåller. Utan att själv gå in 

på inspektionskortet kan du gärna fråga om verksamhetsutövaren har tittat på det 
och själv bedömt sin verksamhet.  

LYSSNA - ÖPPNA FRÅGOR, ARGUMENTERA 

 
- Var uppmärksam på verksamhetsutövaren och det du ser på rundvandringen. 

Ställ frågor, stäm av att du förstår rätt.  

LYSSNA - ÖPPNA FRÅGOR, OMFORMULERA 

 
- Låt verksamhetsutövaren berätta om sin gård och sin verksamhet, även om du för 

inspektionskortets skull inte behöver veta mer. 

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR 

 
- Intressera dig för hur verksamhetsutövaren tänker, resonerar, vad som oroar, 

vilka förhoppningar som finns, hur hen tänkt kring olika lösningar.  

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR  

Stäm av att du förstår  

LYSSNA - OMFORMULERA 

 
- Summera gärna ett avsnitt ni tittat på, innan ni går vidare till nästa. ”Ok, så om jag 

uppfattat det rätt är den här lösningen för gödselhantering ganska ny och den har 
underlättat mycket för er?” 

LYSSNA - SUMMERA 

 
- När rundvandringen närmar sig sitt slut, se om du kan göra en summering av hela 

rundvandringen: ”Så för att summera i stora drag det vi har tittat på nu, så har ni 
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nyligen fått en ny och större gödselplatta på plats, som underlättar arbetet för er 
och följer lagstiftningen för gödselhantering. Ni håller på att bygga ut antalet boxar 
för att kunna ta emot fler djur på foder. Det finns lite oklarheter kring…” 

LYSSNA - SUMMERA ARGUMENTERA - FÖRKLARA, FÖRESLÅ  

 
- Efter rundvandringen, sätt dig ner tillsammans med verksamhetsutövaren och fyll 

i inspektionskortet. Då har du redan gjort rundvandringen, sett på de olika 
avsnitten och pratat med verksamhetsutövaren. Att nu jobba med 
inspektionskortets slutna frågor (frågor som besvaras ”0, 1 och 2”) fungerar fint, 
eftersom ni redan delat den fylligare informationen under rundvandringen.  
ARGUMENTERA - FÖRKLARA, FÖRESLÅ, FRÅGOR I FORM AV PÅSTÅENDEN 

 
Om du uppfattar dig behandlad på ett kränkande sätt eller känner dig hotad 

 
Stilen BEGÄRA kan du använda när som helst under tillsynsbesöket om 
verksamhetsutövaren uppträder dumt, hotfullt. Det kan låta så här till exempel:  
 
1. ”Jag gillar inte att du höjer rösten…”  

VÄRDERA: 
2. ”Jag vill att du talar till mig i vanlig samtalston…”  

STÄLLA KRAV 
3. ”Om du gör det, fortsätter vi inspektionen, men om du inte gör det, avslutar jag 

inspektionen här och återkommer vid ett annat tillfälle…”  

STÄLLA VILLKOR 
 
Ett alternativ till BEGÄRA är att VISA ÖPPENHET: ”Jag blir ledsen, tycker det är 
obehagligt när du uppträder så där, det känns hotfullt, vill du att jag ska känna så…? 
 
Vad du uppfattar som en hotfull situation kan variera ganska mycket. 
Verksamhetsutövaren kan vara på sin vakt och spänd i början och därför uppträda 
mer ”fientligt”, men under samtalets gång lugna ner sig. Eller så kan 
verksamhetsutövaren bli mer och mer negativ eller plötsligt ilskna till. Ju tidigare du 
frågar vad verksamhetsutövaren tänker på, eller känner, desto bättre. Då använder 

du LYSSNA  - ÖPPNA FRÅGOR OCH BENÄMNA KÄNSLOR, OMFORMULERA. Det hjälper dig att 

tidigt fånga upp vad verksamhetsutövaren tänker eller känner, till exempel ”Om jag 
uppfattar det rätt, så känner du dig skeptisk inför de riktvärden som gäller, stämmer 
det?” eller ”Förstår jag dig rätt att du inte har något emot miljölagstiftningen 
egentligen, men att de krav jag nu påtalar kommer olägligt i tid, då ni precis gjort 
investeringar i byggnaderna?” Om verksamhetsutövaren säger ”ja”, be hen förklara 
lite hur hen menar och stäm av - ATT DU FATTAR RÄTT. Fråga sedan om du skulle kunna 
få förklara vad som ligger till grund för just det som verksamhetsutövaren har 
synpunkter på. Låt det ta lite tid.  
 
Du behöver inte alls hålla med, men du kan bekräfta att du förstår att det är så hen 
ser på saken. Att tydliggöra att man begriper vad någon säger, är i sig ett starkt 
kommunikationsredskap, kanske det starkaste. 
 
Om det känns som att verksamhetsutövaren är hotfull, eller vill uppfattas som hotfull, 
menar vi att du ska gå därifrån. Du ska inte stanna om du känner dig otrygg, som att 
din säkerhet är hotad. Om du är ”tvingad” att stanna, för att vägen att gå därifrån är 
blockerad av verksamhetsutövaren eller någon/något annat, kan du antingen 
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använda BEGÄRA - STÄLLA KRAV - DRA EN GRÄNS, SÄGA ”STOPP”, ”NEJ” eller ÖPPENHET - 
säga rakt på sak att du blir rädd, att verksamhetsutövaren känns hotfull. 

 
 

AVSLUTA TILLSYNEN 
 

- Du summerar vad ni har kommit överens om och vilka åtgärder som 
verksamhetsutövaren behöver vidta. Viktigt att din summering här stämmer 
överens med det du sedan skriver i din rapport.  

LYSSNA - SUMMERA  

 
- Om det känns som om det är på sin plats, kan du till exempel säga att några av 

förändringarna som behövs kan kännas lite tuffa nu, men att de på längre sikt 
kommer att göra verksamheten mer robust, eller att när de kommer på plats så 
kan verksamhetsutövaren vara väldigt nöjd med sin verksamhet.  
INSPIRERA - VISIONERA 

 
- Om du vill vara tydlig, förtydliga ditt budskap, kan du säga att: 
 

1. ”Det är mycket som är bra och fungerar, men att det finns ett par saker som 
inte är bra, t.ex. att du inte har…”  
VÄRDERA 

2. ”Jag vill (utgår från, förväntar mig) att du, verksamhetsutövare, ser till att ändra 
på det så att det stämmer överens med lagstiftningen…” 
STÄLLA KRAV 

3. ”Om du, verksamhetsutövare, gör det kommer jag att bli nöjd, men du, 
verksamhetsutövare, inte ändrar, åtgärdar detta, så kommer jag att gå 
vidare…” 
STÄLLA VILLKOR 
BEGÄRA - VÄRDERA, STÄLLA KRAV och STÄLLA VILLKOR 

 
- Om verksamhetsutövaren kommer att få en inspektionsrapport eller föreläggande 

skickad till sig berätta då att den kommer att överensstämma med det som 
sagts/påtalats idag.  
ARGUMENTERA - FÖRKLARA 
 

 

BE OM ÅTERKOPPLING 
 

- Om det känns som på sin plats, säg att själva tillsynen är genomförd och 
avslutad, men att du skulle vilja be verksamhetsutövaren om att få lite 
återkoppling på hur du genomfört tillsynen.  
ÖPPENHET - BE OM HJÄLP  

 

- Om du vill kan du använda det enkla återkopplingsformuläret ”4 PÅSTÅENDEN 
för återkoppling på tillsyn”.  
Annars frågar du till exempel: 

Hur upplevde du tillsynen? 

Vad var bra? 
Vad kunde göras bättre, annorlunda? 
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Stäm av vad verksamhetsutövaren sade och tacka för återkopplingen. 

LYSSNA -  ÖPPNA FRÅGOR, OMFORMULERA, SUMMERA 

 
Tacka för mötet och säg adjö. 

 
 

REFLEKTERA 
 

Ta en liten stund för att reflektera efter genomfört möte: 

 

1. Hur tycker du att du hade förberett dig innan mötet? 

2. Hur kopplade du i början av mötet upp dig mot verksamhetsutövaren och 

markerade sammanhanget? 

3. Hur gick rundvandringen? Lät du checklistan vara och istället jobbade med 

LYSSNA - TA IN (GOD UPPMÄRKSAMHET, ÖPPNA FRÅGOR) och STÄMMA AV: (CHECKA ATT DU 

FÖRSTÅTT MED OMFORMULERINGAR, OCH SUMMERINGAR)? 

4. Hur gick det att fylla i checklistan efter rundvandringen tillsammans med 

verksamhetsutövaren? 

5. Hur hanterade du att summera de viktigaste punkterna, så att 

verksamhetsutövaren kommer att känna igen sig i den rapport/föreläggande som 

du kommer att skicka per brev? 

6. Om du bad om återkoppling, vad sade verksamhetsutövaren? Vad tar du till dig, 

vad tror du att du kan lära dig av just det här mötet? 

 

Om du skulle summera din reflektion ovan, punkt 1-6, vad ska du särskilt tänka på 

och ta med dig in i nästa möte?  
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BILAGA 5 ÅTERKOPPLINGSFORMULÄR ”4 PÅSTÅENDEN för 

återkoppling på tillsyn” 
 
Nedan följer 4 påståenden. Fundera på vad som stämmer med din upplevelse av 
tillsynsbesöket. Varje linje illustrerar en skala 1-10, där 1 betyder att påståendet inte 
stämmer alls och 10 betyder att påståendet stämmer helt och hållet. Markera på 
linjen hur du tycker att påståenden stämmer eller ej. Du sätter din markering 
någonstans mellan  ”stämmar inte alls” till ”stämmer helt och hållet”. 
 
 
 

1. Jag har blivit bemött på ett bra och professionellt sätt. 
 
1 --------------------------------------------------------------------------------------10 
 
 
 
 

2. Punkterna som togs upp uppfattar jag som relevanta för det lantbruk, den 
verksamhet jag har. 
 
1 --------------------------------------------------------------------------------------10 
 
 
 
 
 

3. Jag har fått bra information. Jag tycker att jag mer konkret vet vad som krävs 
av min verksamhet. 

 
1 --------------------------------------------------------------------------------------10 

 
 
 
 

4. Jag tycker att dagens inspektion har varit bra och jag känner förtroende inför 
framtida inspektioner. 

 
1 --------------------------------------------------------------------------------------10 
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BILAGA 6 SKYLT VATTENSKYDDSOMRÅDE  
 
 
 
 

 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

-Fastighetsbeteckning: 
 
__________________________________ 
- Adress: 
 
__________________________________ 
- Volym: 
 
__________________________________ 
- Högsta fyllningsflöde: 
 
__________________________________ 
- Innehåll: 
 
__________________________________ 
  

 



 

 

 

 

 

 

Huvudmän 

Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunförbunden och kommunerna i länet  

 

Adress 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten, 403 40 Göteborg, Tel 010-224 40 00 

 

Webbplats 

www.miljosamverkanvg.se 

 

Projektledare 

Anna Malmros 010-22 44 691 anna.malmros@lansstyrelsen.se 

Maria Andersson 010-224 43 33 maria.o.andersson@lansstyrelsen.se 

Malin Karlsson 010-224 44 81 malin.k.karlsson@lansstyrelsen.se  

Emma Andersson 010-224 56 89 emma.k.andersson@lansstyrelsen.se 

 

 

 

 

Huvudmän 

Kommunerna i länet och Länsstyrelsen i Halland 
 
Adress 
Region Halland, Avd. för regional samverkan, Box 517, 301 80 Halmstad  

 

Webbplats 

www.regionhalland.se/miljosamverkan 

 

Utvecklare 

Teres Heidermark 035-17 98 39 teres.heidermark@regionhalland.se 
 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv


 
 

 


