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Aktivitetsplan 2021
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska Jordbruksverket ha en treårig plan för den
tillsynsvägledning som planeras. Jordbruksverket antog ”Plan för tillsynsvägledning enligt
miljöbalken för åren 2019-2021” den 29 november 2018. Målsättningen är att planen för
tillsynsvägledning ska revideras vart tredje år. Under mellanåren uppdateras enbart
aktivitetsplanen.
Ny lagstiftning tillkommer och vår omvärld förändras ständigt och det skapar nya
förutsättningar för verkets tillsynsvägledning. Inriktningen på tillsynsvägledningen ligger
ändå fast vilket innebär att det är främst aktiviteter som strävar efter att uppfylla
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen Övergödning och Ett rikt odlingslandskap som
kommer att prioriteras.
Under 2021 kommer vi att fokusera på arbetet med att ta fram en Nationell strategi för
miljöbalkstillsynen samt ta fram en ny plan för tillsynsvägledning för åren 2022-2024. Utöver
det kommer vi lägga resurser på att genomföra det regeringsuppdrag som getts till bl.a.
Jordbruksverket för att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken. Genom
att vi prioriterar ovanstående uppgifter kommer vi inte ta fram en vägledning om
handläggning av anmälningspliktiga djurhållande verksamheter inom jordbruksområdet som
vi tidigare planerat.
Aktiviteter 2021










Tillsynsprojekt om hästverksamheter med fokus på gödsellagstiftningen. Ett
uppstartswebbinarium kommer att arrangeras i februari och den aktiva tillsynsfasen
kommer att genomföras under mars-oktober 2021.
Informationsinsats om spridning och lagring av gödselmedel efter uppdatering av
föreskriften om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.
Ta fram vägledning för att riskbedöma aktörer som hanterar växtskyddsmedel, kopplat
till lämplig kontrollfrekvens. Denna aktivitet genomförs i samverkan med
Kemikalieinspektionen.
Årlig handläggarträff om BAT-slutsatser för stora gris- och fjäderfäanläggningar.
Årligt webbinarium om den offentliga kontrollen av växtskyddsmedel. Denna aktivitet
genomförs i samverkan med Kemikalieinspektionen.
Årlig handläggarträff riktad till länsstyrelserna om tillsynsvägledning enligt
miljöbalken.
Arbeta aktivt med tillsynsvägledning via webbforumet Effektiv Näring inom
arbetsområdena växtnäring, växtskydd, IED, vatten och animaliska biprodukter.

