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Projektplanen har granskats av 
styrgrupperna för Miljösamverkan 
Halland och Miljösamverkan Västra 
Götaland. Inga förslag på ändringar 
har framförts och projektplanen är 
därmed fastställd.  

Projektplan för projektet Tillsyn på 
mindre lantbruk    

Syfte 

Ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter samt att 

genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd 

för framtida prioriteringar i tillsynen. Därtill syftar projektet till att tillämpa 

kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande under 

tillsynskampanjen. 

Projektet bidrar till Det önskade läget genom att ta fram ett gemensamt handläggarstöd 

för handläggarna i Västra Götaland och Hallands län som förhoppningsvis ger en 

likvärdig tillsyn, samsyn och därmed en gemensam praxis. Rimliga miljökrav ska 

ställas. Vi bidrar också till att driva mot hållbar utveckling genom att 

tillsynskampanjen bidrar till minskat näringsläckage och övergödning.  Vi delar med 

oss till varandra genom att tillsynskampanjens erfarenheter tas tillvara i 

handläggarstödet och är till nytta även för de kommuner som inte har möjlighet att 

delta i tillsynskampanjen. I projektet har vi också dialog med andra aktörer i samhället 

som till exempel travskola, naturbruksgymnasium, länsstyrelsen  och Jordbruksverket. 

Projektet bidrar till kompetenta medarbetare genom framtagandet och användandet av 

handläggarstödet samt genom att projektet tillämpar kunskaperna från utbildningen 

Kommunikation och bemötande under tillsynskampanjen. Medarbetarnas 

kompetens inom tillsynsområdet lantbruk höjs samtidigt de utvecklas i sin yrkesroll.   
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Projektmål 

Efter avslutat projekt ska följande ha uppnåtts: 

1. Inspektörerna ska ha ett handläggarstödstöd i form av ett dokument, som 

innehåller en checklista med tillhörande bedömningsgrunder av rimliga 

miljökrav och hänvisning till lagstiftning samt ger förslag på metodik med 

tillhörande mallar och en situationsguide.  

2. Handläggarstödet ska vara ett kunskapsunderlag för prioritering av 

kommande tillsyn på lantbruk.  

3. En tillsynskampanj ska vara genomförd där handläggarstödet ska ha 

använts, utvärderats och anpassats efter erfarenheterna under 

tillsynskampanjen. 

4. Kunskaperna från utbildningen Kommunikation och bemötande ska ha 

tillämpats praktiskt under tillsynskampanjen, genom att utföra och 

reflektera. Detta ska ha utvärderats efter tillsynskampanjen. 

Omfattning och inriktning 

För att ge stöd för bedömning av rimliga miljökrav på mindre lantbruk kommer ett 

handläggarstöd som presenteras i form av ett dokument att tas fram av 

projektgruppen. Handläggarstödet kommer att omfatta: 

- Motivering till avgränsning av vilka verksamheter som ska besökas och 

prioritering av verksamheterna utifrån risk. Eventuellt förslag på 

tillsynsintervall.   

- Praktisk information med tillhörande bilder av exempel om delar som 

inspektörer behöver ha kunskap om i samband med sina tillsynsbesök. Detta 

kan vara t.ex. om olika bekämpningsmetoder. 

- Information om vad som gäller vid registerhållning p.g.a GDPR och att det 

är många som har listor över sina tillsynsobjekt. 

- Information om vikten av att vi initierar tillsynsbesöken på ett bra sätt. Allt 

vi gör innan är av värde inför tillsynsbesöket. Detta kan vara 

informationsbrev eller informationsmöte i lämplig lokal alternativt på en 

visningsgård. Med hänvisning till mall för informationsbrev och mall för 

bokningsbrev. 

- Information om egenkontroll för icke anmälningspliktiga verksamheter. 

- En mall för informationsbrev med information om varför de får besök, hur 

ett tillsynsbesök går till, vad som händer sedan (processen i form av en 

tidslinje), vad vi kommer att titta på under tillsynsbesöket, information om 

tillsynsavgift samt att de ska meddela ifall verksamheten lagts ner eller 
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minskats så får vi bedöma om tillsyn är aktuell eller inte. Informationsbrevet 

ska bifogas med checklistan, så verksamheten själv kan gå igenom 

verksamheten innan vårt tillsynsbesök. Denna del kommer att tas fram av 

projektgruppen i samverkan med Svensson & Wikmalm AB. 

- En mall för bokningsbrev, med tid och dag för tillsynsbesöket, information 

om vad de behöver ha framme för dokument vid tillsynsbesöket samt 

vem/vilka som ska vara på plats vid tillsynsbesöket. Denna del kommer att 

tas fram av projektgruppen i samverkan med Svensson & Wikmalm AB. 

- Eventuell en informationsbroschyr eller liknande riktad till verksamheterna 

om krav och hur det kan uppfyllas. Denna kan skickas med som bilaga med 

informationsbrevet. 

- En checklista med tillhörande bedömningsstöd. Checklista ska utformas, så 

att inspektören ska kunna gå igenom verksamheten med 

verksamhetsutövaren utan att fylla i checklistan under rundvandringen. 

Under rundvandringen ska vi ställa öppna frågor och lyssna. Därefter ska 

inspektören och verksamhetsutövaren sätta sig ner och fylla i checklistan 

tillsammans.   

Checklistan med bedömningsstöd kommer att innehålla områdena: 

 Gödselhantering 

 Kemikalier och bekämpningsmedel (behörighet, test, sprutjournal) 

 Avfall inklusive stickande och skärande samt massor 

 Animaliska biprodukter 

 Cisterner 

 Avlopp 

 Skyddszoner (gödsling och bekämpning) 

I alla punkter i checklistan kommer frågor om egenkontroll att finnas. 

----------------- Frivillig del i checklistan ----------------------------  

 Energieffektivisering - information 

 Bidragsmöjligheter – lista med bidragsmöjligheter för frivilliga 

åtgärder 

 Näringsläckage – tips på åtgärder för att minska näringsläckage 

”generellt” 

- En mall för inspektionsrapport som utgår från checklistan. 

- En förenklad situationsguide som är anpassad för mindre lantbruk. Denna 

kan inspektörerna använda som stöd i samband med tillsynsbesöket för att 

skapa ett bra möte och motivera verksamheterna att vidta åtgärder. De som 

har genomgått Kommunikation och bemötandeutbildningen har möjlighet 
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att tillämpa sina kunskaper praktiskt. Denna del kommer att tas fram av 

Svensson & Wikmalm AB i samverkan med projektgruppen. 

- Ett kort frågeformulär så att inspektören kan fråga om feedback från 

verksamhetsutövaren i slutet av tillsynsbesöket. Då har inspektören 

möjlighet att lära sig här och nu. Detta resultat ska vara personligt och är till 

för den personliga utvecklingen. Denna del kommer att tas fram av 

Svensson & Wikmalm AB i samverkan med projektgruppen. 

För att handläggarstödet ska kunna innehålla praktisk information och bilder 

kommer ett studiebesök att göras på naturbruksgymnasiet Uddetorp och på 

travskolan i Axevalla. Bilder kommer att tas på goda exempel på hur t.ex. stukor 

ska utformas. 

En Kick-off kommer att anordnas innan tillsynskampanjen börjar. Planen är att 

denna Kick-off ska vara den 10 oktober 2018. Den kommer både att omfatta 

genomgång av handläggarstödet och en kortfattad repetition av Kommunikation 

och bemötandeutbildningen. Svensson & Wikmalm AB kommer att hålla i 

presentationen av Kommunikation och bemötande. 

  

Avgränsning 

Projektet är avgränsat till att omfatta mindre lantbruk d.v.s icke anmälningspliktiga 

verksamheter med 2 eller fler djurenheter samt icke anmälningspliktiga 

växtodlingar. 

Projektperiod 

Projektet pågår under tiden 28 februari 2018 till 31 oktober 2019. 
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Aktivitetsplan inklusive tidsplan 

Huvudsakliga insatser som ska genomföras i projektet för att uppnå projektets mål. 

Status kan vara Genomfört= G, Pågående = P, Ej pågående= EP.  

Aktivitet (VAD) Tid (NÄR) Ansvarig (VEM) Status 

Projektmöte Länsstyrelsen VG i 

Göteborg – heldag   

Uppstart av projekt 

28 feb 2018 Teres G 

Omvärldsbevakning 28 feb – 10 

apr 2018 

Alla  G 

Projektmöte Länsstyrelsen VG i 

Göteborg – heldag  

Kommunikation och Bemötande 

13 mar 2018 Teres G 

Skicka informationsbrev och bokningsbrev 

till Teres 

13 mar – 10 

apr 

Alla G 

Skicka projektplan till faddrarna 3 april 2018 Teres G 

Kontakta Uddetorp och Axevalla om 

studiebesök 

10 apr 2018 Hanna och 

Maria 

G 

Projektmöte Länsstyrelsen VG i 

Göteborg – heldag 

Redovisning av omvärldsbevakning samt 

besluta om vem som tar fram förslag på 

brev 

10 apr 2018 Teres G 

Skriva handläggarstöd  10 apr – 6 jun 

2018 

Alla P 

Skicka ut save-the date för kick-off och om 

tillsynskampanj 1 nov 2018 - 1 maj 2019 

12 apr 2018 Teres G 

Skicka e-post till djurskyddsinspektörer och 

tvärvillkorskontrollanter på länsstyrelserna 

om tillsynskampanj 1 nov 2018 - 1 maj 

2019.  

17 apr 2018 Teres G 

Förslag på informationsbrev och 

bokningsbrev klart. Skicka till Leena och 

Reino. 

15 maj 2018 Josefine G 

Studiebesök Uddetorp och Axevalla 15 maj 2018 Hanna och 

Maria 

 

Utkast handläggarstöd klart 6 jun 2018 Alla  



  2018-04-25 

 

                                                                
 

 

Sida 6 av 15 
 

Förslag på situationsguide och 

feedbackfrågor (Kommunikation och 

bemötande) klara   

6 jun 2018 Teres, 

Svensson och 

Wikmalm AB 

 

Projektmöte Länsstyrelsen VG i 

Göteborg – heldag 

Synpunkter på handläggarstöd och om 

upplägg av Kick-off. Leena och Reino med. 

13 jun 2018 Teres  

Skicka ut påminnelse Save-the date inför 

Kick off samt om tillsynskampanj 

20 jun 2018 Teres  

Förslag på inbjudan och program till Kick- 

off 

20 jun 2018 Teres  

Skicka handläggarstöd till referensgrupp 

och Jordbruksverket 

29 juni 2018 –

3 sep 2018 

Teres  

Skicka ut inbjudan till kick-off  

(sista anmälningsdag 3 okt 2018) 

27 aug 2018 Teres  

Stämma av inför Kick-off om 

Kommunikation och bemötande 

sep 2018 Teres, 

Svensson och 

Wikmalm AB 

 

Projektmöte – Skype  

Planera Kick off och kort följa upp arbetet 

med handläggarstödet 

4 sep 2018 Teres  

Handläggarstöd klart 26 sep 2018 Alla  

Situationsguide och feedbackfrågor 

(Kommunikation och bemötande) klara 

26 sep 2018 Teres, 

Svensson och 

Wikmalm AB 

 

Utkast till resultatmall för tillsynskampanjen 

klar 

26 sep 2018 Teres  

Resultatmall för tillsynskampanjen klar 10 okt 2018 Teres  

Kick off inför tillsynskampanj – presentera 

handläggarstöd, resultatmall och 

Kommunikation och bemötande delen 

10 okt 2018 Alla  

Ev. revidera handläggarstöd, resultatmall 

och Kommunikation och bemötande delen 

efter synpunkter på Kick-off 

11 okt – 25 okt 

2018 

Alla  

Skicka mail till kontaktpersoner, lägga upp 

handläggarstöd och ingång till resultatmall 

på Tillsynsportalen Väst och projektets 

hemsida 

26 okt 2018 Teres  
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Tillsynskampanj 1 nov 2018 – 1 

maj 2019 

Inspektörer i 

kommunerna 

 

Diskutera och ta fram utvärderingsfrågor feb 2019 

 

Teres, 

Svensson och 

Wikmalm AB 

 

Förslag på frågor till utvärdering av 

tillsynskampanj, handläggarstöd och om 

Kommunikation och bemötande delen klara 

1 mar 2019 Teres  

Frågor till utvärdering av tillsynskampanj, 

handläggarstöd och om Kommunikation 

och bemötande delen klara 

1 apr 2019 Teres  

Skicka utvärdering av tillsynskampanj, 

handläggarstöd och om Kommunikation 

och bemötande delen 

1 maj 2019 Teres  

Sammanställa resultat från tillsynskampanj  1 maj – 7 maj 

2019 

Teres  

Sammanställa utvärderingen av 

tillsynskampanj, handläggarstöd och om 

Kommunikation och bemötande delen 

7 maj – 14 maj 

2019 

Teres  

Projektmöte Länsstyrelsen VG i 

Göteborg – heldag 

Genomgång av resultat från 

tillsynskampanj och utvärdering 

21 maj 2019 Teres  

Analysera utvärderingen och ev revidera 

situationsguiden och feedbackfrågor ( 

Kommunikation och bemötande) 

maj eller sep 

2019 

Teres, 

Svensson och 

Wikmalm AB 

 

Revidera handläggarstöd och 

Kommunikation och bemötande delen 

21 maj – 30 

sep 2019 

Alla  

Projektmöte – Skype 

Följa upp arbetet med handläggarstödet 

4 sep 2019 Teres  

Handläggarstödet klart 30 sep 2019 Alla  

Slutgiltig situationsguide och 

feedbackfrågor (Kommunikation och 

bemötande) klara   

30 sep 2019 Svensson och 

Wikmalm AB 

 

Utvärdering av projektarbete skickas ut 30 sep 2019 Teres  

Förslag slutrapport klar 8 okt 2019 Teres  
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Projektmöte Länsstyrelsen VG i 

Göteborg – heldag/halvdag  

Utvärdering, slutrapport och avtackning 

15 okt 2019 Teres  

Slutrapport klar 31 okt 2019 Teres  

Slutrapport skickas till faddrarna 31 okt 2019 Teres  

 

Målgrupper att kommunicera med 

Av tabellen framgår vilka målgrupper/parter som vi kan behöva kommunicera med, 

vad som ska kommuniceras, när, hur och vem som gör det. Utgångspunkten är vad 

vi tror att målgruppen har för behov av kommunikation.  

← = Huvudsaklig information till målgruppen ifråga  

→ = Huvudsaklig information från målgruppen ifråga 

 

Aktivitet  

(vad) 

Målgrupp 

(vilka) 

Mål med 

kommunikationen 

(veta, känna 

tycka, göra) 

Kanal 

(hur) 

Tidplan 

(när) 

Ansvarig  

(vem) 

Projektplan Faddrar 

Projektgrupp 

← 

→ 

Projektgrupp och 

faddrar är överens 

om vad och hur 

projektet ska 

genomföras. 

E-post 3 april 

2018 

Teres 

Handläggarstöd Jordbruksverket och 

referensgrupp – 

inspektörer, 

handläggare 

Länsstyrelsen 

→ 

Lämnar 

synpunkter på 

handläggarstödet  

E-post  29 juni  

- 3 sep 

2018 

Projektgrupp 

Handläggarstöd Användarna – 

inspektörer 

 

 

→ 

Lämnar 

synpunkter på 

handläggarstödet 

under Kick off  

och efter 

tillsynskampanjen, 

så att det 

implementeras 

E-post  10 okt 

2018 

och 

1 maj - 

7 maj 

2019 

Projektgrupp 
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under projekttiden 

samt att det blir 

användarvänlig. 

Handläggarstöd Användarna – 

inspektörer 

← 

Den slutgiltiga 

versionen av 

handläggarstödet 

är klart  

E-post till 

kontaktpersoner 

Nyhet på 

Miljösamverkan 

Hallands och 

Miljösamverkan 

Västra Götalands 

hemsida 

14 nov 

2019 

 

Kick-off Besökare – 

Inspektörer 

← 

Boka upp datumet 

10 oktober 2018 i 

sina kalendrar 

Blänkare skickas 

ut via E-post till 

kontaktpersoner 

12 apr 

och  

20 jun 

2018 

Teres 

Kick-off Besökare – 

Inspektörer 

← 

De ska anmäla sig 

till vår Kick-off 

Inbjudan skickas 

via  

E-post till 

kontaktpersoner 

27 aug 

2018 

Teres 

Tillsynskampanj Deltagare – 

Inspektörer 

← 

Vill och planerar 

för att kunna delta 

under 

tillsynskampanjen. 

Blänkare skickas 

ut via E-post till 

kontaktpersoner 

12 apr 

och  

20 jun 

2018 

Teres 

Tillsynskampanj Länsstyrelsen 

djurskyddsinspektör

er och 

tvärvillkorskontrollan

ter  

← 

→ 

Samordnar så att 

vi inte utför tillsyn 

på samma 

lantbrukare under 

samma månad  

E-post till 

Länsstyrelsen i 

Halland och i 

Västra Götaland 

17 apr 

2018  

Teres 

Tillsynskampanj Deltagare – 

Inspektörer 

← 

 

Deltar under 

tillsynskampanjen. 

Information om 

tillsynskampanjen 

och tillhörande 

handläggarstöd  

skickas via  

E-post till 

kontaktpersoner 

Lägga ut allt 

material på 

Tillsynsportalen 

26 okt 

2018 

Teres 
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Väst samt på 

projektets 

hemsida. 

Tillsynskampanj Verksamhetsutövare 

← 

 

Vet att de kommer 

att få tillsynsbesök 

och vad det 

innebär. 

Informationsbrev 

om tillsyns-

kampanjen 

skickas till 

verksamheterna 

som ska få 

tillsynsbesök. 

Fr.om. 

1 nov 

2018 

Inspektörerna 

som deltar i 

tillsyns-

kampanjen 

Slutrapport Faddrar 

Projektgrupp 

← 

→ 

Projektgrupp och 

faddrar är överens 

om beskrivningen 

av resultatet i 

projektet. 

E-post 31 okt  

- 14 

nov 

2019 

Teres 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker kontinuerligt av projektledaren under projektets gång och 

presenteras för projektgruppen i samband med projektmötena. Utvärdering av 

projektet gentemot måluppfyllnad sker av projektgruppen och projektledaren i 

samband med projektmötena. En utvärdering av projektarbetet sker skriftligt i slutet 

av projektet och i samband med det sista projektmötet. 

Projektmål Uppföljnings- och utvärderingsinsatser 

1.  

 Efter tillsynskampanjen ska en utvärdering göras av handläggarstödet, med frågan om 
handläggarstödet har varit ett stöd för bedömning av rimliga miljökrav på mindre 
lantbruk. 

 Ett handläggarstöd innehållande stöd för bedömning av rimliga miljökrav på mindre 
lantbruk ska finnas tillgänglig på Miljösamverkan Hallands hemsida samt på 
www.miljosamverkan.se 

Det ska finnas en länk från Miljösamverkan Västra Götalands hemsida till projektets 
sida på Miljösamverkan Hallands hemsida. 

 

2.  

 Efter tillsynskampanjen ska en utvärdering göras av handläggarstödet, med frågan om 
handläggarstödet är ett kunskapsunderlag för prioritering av kommande tillsyn på 
lantbruk.  

 Ett handläggarstöd innehållande kunskapsunderlag för prioritering av kommande 
tillsyn på lantbruk ska finnas tillgänglig på Miljösamverkan Hallands hemsida samt på 
www.miljosamverkan.se 

Det ska finnas en länk från Miljösamverkan Västra Götalands hemsida till projektets 
sida på Miljösamverkan Hallands hemsida. 

http://www.miljosamverkan.se/
http://www.miljosamverkan.se/
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3.  

 En sammanställning av resultat från tillsynskampanjen ska finnas tillgänglig på 
Miljösamverkan Hallands hemsida samt på www.miljosamverkan.se  

Det ska finnas en länk från Miljösamverkan Västra Götalands hemsida till projektets 
sida på Miljösamverkan Hallands hemsida. 

 En utvärdering av använt handläggarstöd ska vara utförd efter tillsynskampanjen och 
synpunkter samt erfarenheter ska ha inarbetas i det slutgiltiga handläggarstödet. 

 

4.  

 Situationsguide och feedbackfrågor för Kommunikation och bemötande ska ha 
använts under tillsynskampanjen. En utvärdering av situationsguide och 
feedbackfrågor ska vara utförd efter tillsynskampanjen och synpunkter ska ha 
inarbetats i den slutgiltiga situationsguiden och feedbackfrågorna. 

 

Styrgrupp 

Styrgrupperna för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland 

genom följande två styrgruppsmedlemmar som är faddrar för projektet: 

 Christina Marmolin, Skara 

 Patrik Eriksson, Laholm 

Projektledare 

Teres Heidermark, Miljösamverkan Halland.  

Projektgrupp 

Miljösamverkans projektgrupp Tillsyn på mindre lantbruk där följande personer 

deltar: 

 Albin Jönsson, Vara 

 Anna Tauson, Lilla Edet 

 Hanna Laakso, Dalsland 

 Jennie Jörgensen, Ale 

 Josefine Amnesten, Kungälv  

 Karin Honkanen, Lerum 

 Maria Barrestig, Lidköping  

 

Som stöd för tillämpningen av Kommunikation och bemötandeutbildningen i 

projektet deltar: 

 Reino Wikmalm, Svensson & Wikmalm AB 

 Leena Wikmalm, Svensson & Wikmalm AB 

 

http://www.miljosamverkan.se/
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Referensgrupp 

Projektet har en referensgrupp, som granskar och lämnar synpunkter på framtaget 

material. Följande personer deltar: 

 Robert Erntsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 

 Rune Liljenberg, Ängelholm  

Resurser och kostnader 

Kostnader för projektledning ingår i Miljösamverkan Hallands budget och 

specificeras inte här. 

Projektdeltagarna bidrar med sin arbetstid vilket inte specificeras. 

Detta projekt är ett metodutvecklingsprojekt. I detta projekt ska vi även arbeta med 

att praktisera kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande. För att 

göra detta på ett kvalitativt sätt har vi stöd av utbildarna som håller i utbildningen 

Kommunikation och bemötande. Miljösamverkan Halland har därför gjort en 

direktupphandling med Svensson & Wikmalm AB. Maximalt får kostnaderna 

uppnå 90 000 kronor. 

Därutöver kan det tillkomma mindre utgifter för informationsmaterial m.m. 

Möten 

Under projekttiden kommer vi att ha sex projektgruppsmöten i Göteborg, ett 

studiebesök på Uddetorp naturbruksgymnasium och travbanan Axevalla samt två 

skypemöten.  

Utöver ovanstående möten arrangerar vi en Kick off inför tillsynskampanjen.  

Dokumentation och slutrapport 

Följande dokument kommer att upprättas: 

1. Denna projektplan med ev. kommande revideringar 

2. Dokumentation från Kick-off 

3. Handläggarstöd 

4. Slutrapport 

 

Anteckningar från våra projektgruppsmöten läggs på grupparbetsplatsen, liksom 

denna projektplan. 
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Bakgrund och ramar 

Utdrag från Miljösamverkan Hallands verksamhetsplan år 2018-2019 

TILLSYN AV MINDRE LANTBRUK 

Bakgrund och omfattning 

Flera projekt om lantbruk har bedrivits av både Miljösamverkan Västra Götaland 

(MVG) och Miljösamverkan Halland (MH), exempel är Miljötillsyn vid lantbruk 

(MH 2006-2007), Miljötillsyn på lantbruk - handledning för miljökontoren (MVG 

2007) och Vattendirektivet Lantbrukstillsyn (MH 2014). Inget av dessa har 

specifikt inriktats på de mindre lantbruken och vilka krav som är rimliga att ställa 

vid tillsyn enligt miljöbalken. 

Projektet kan omfatta såväl animalieproducerande lantbruk, hästgårdar och gårdar 

med enbart växtodling. Anmälningspliktiga jordbruk ska inte omfattas. Frågor som 

behöver utredas inom projektet är hur vi uppnår störst miljönytta i förhållande till 

skäliga och motiverade krav? Vilka krav som är viktigast att ställa för att uppnå god 

miljö? På vilka typer av mindre gårdar är det viktigast med regelbunden tillsyn? För 

att uppnå största möjliga miljönytta kan en utgångspunkt vara vattendirektivets 

miljökvalitetsnormer vid urval av tillsynsobjekt.  

Projektet ska ta fram ett handläggarstöd inför tillsynskampanjen. Handläggarstödet 

ska utvärderas, och vid behov anpassas, efter erfarenheter från tillsynskampanjen. 

Det kan också finnas behov av särskild kommunikationsmetodik då de 

verksamheter som omfattas av projektet kanske aldrig tidigare haft tillsyn.  

Miljösamverkan ska varje år arbeta med metodutveckling inom något projekt. 

Under 2018 har styrgruppen beslutat att vi arbeta med att praktisera kunskaper från 

utbildningen Kommunikation och bemötande i projektet Tillsyn på mindre 

lantbruk. Tanken är att projektgruppen tar fram underlag och förslag på hur det ska 

gå till och att de som vill sedan använder detta i tillsynskampanjen. Syftet är bland 

annat att skapa ett bra möte och att motivera små verksamheter att vidta åtgärder.  

Projektgruppen behöver inledningsvis fundera på hur metodiken ska utvärderas. En 

möjlighet som har diskuterats är att undersöka om någon från t.ex. psykologiska 

institutionen eller förvaltningshögskolan kan hjälpa till att utvärdera metoden i 

projektet. Många i våra län har gått utbildningen Kommunikation och bemötande 

men inte alla så projektgruppen måste även fundera på hur det ska hanteras. 

Eventuellt kan det finnas behov av en gemensam kick-off eller liknande.  
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I tillsynskampanjen kan deltagarna lämpligen praktisera sina kunskaper från 

utbildningen Kommunikation och bemötande för att få små verksamheter att vidta 

åtgärder. Eventuellt kan det finnas behov av en gemensam kick-off eller liknande.  

Syfte 

Projektet syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre 

lantbruksenheter samt att genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från 

tillsynskampanjen blir ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen. Därtill syftar 

projektet till att tillämpa kunskaper från utbildningen Kommunikation och 

bemötande under tillsynskampanjen. 

Hur projektet kan bidra till Det önskade läget 

Vi är den myndighet vi själva vill möta: Myndigheten ställer rimliga krav och 

tillsynen blir likvärdig mellan kommunerna. 

Vi bidrar till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag: Tillsynskampanjen 

bidrar till minskat näringsläckage och övergödning. 

Vi skapar gemensam praxis: Huvudsyftet i projektet är att uppnå samsyn och 

därmed gemensam praxis. 

Vi delar med oss till varandra: Kampanjens erfarenheter tas tillvara och delas 

mellan kommunernas miljökontor, till nytta även för dem som eventuellt inte deltar 

i tillsynskampanjen. 

Vi har dialoger med andra aktörer i samhället: Jordbruksverket och LRF. 

Vi skapar attraktiva arbetsplatser: Vi arbetar inte enbart med sakfrågor utan även 

med att utveckla vår yrkesroll. 

Vi är goda ledare och kompetenta medarbetare: Inspektörernas kompetens på 

tillsynsområdet lantbruk höjs. Tillsynen i projektet skulle kunna genomföras med 

utgångspunkt i utbildningen Kommunikation och bemötande. Genom projektet ges 

medarbetarna som har genomfört utbildningen Kommunikation och bemötande 

möjlighet att praktisera sin kunskap från utbildningen.  

Projektets mål 

- Ge inspektörerna stöd för bedömning av rimliga miljökrav på mindre 

lantbruk  

- Ge ett kunskapsunderlag för prioritering av kommande tillsyn på lantbruk.  

- Genomföra tillsynskampanj där ett framtaget handläggarstöd används, 

utvärderas och anpassas efter erfarenheterna från under tillsynskampanjen. 
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- Tillämpa kunskaperna från utbildningen Kommunikation och bemötande 

praktiskt under tillsynskampanjen, genom att utföra och reflektera. 

Utvärdera efter tillsynskampanjen. 

Miljömål 

Ingen övergödning, Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och 

vattendrag 

Miljökontorens insats 

Medverka i projektgrupp och delta i tillsynskampanj. 

Länsstyrelsernas insats 

Medverka i projektgrupp.  

Tidplan 

Projektet startar februari/mars 2018 och avslutas oktober 2019. Tillsynskampanj 

under oktober 2018 – maj 2019. 

Ansvarig miljösamverkan 

Miljösamverkan Västra Götaland/Miljösamverkan Halland (bestäms hösten 2017) 

Resursbehov och kostnader 

En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan komma att medföra mindre kostnader.  


