11 januari 2021

Uppföljning av aktivitetsplan för 2020 i
Jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning
2019-2021
Vi har under 2020 utfört tillsynsvägledande insatser enligt vår Plan för tillsynsvägledning
2019-2021. Nedan redogör vi för vilka aktiviteter som vi planerade att utföra samt vad vi har
åstadkommit. På grund av lägre bemanning inom tillsynsvägledningsområdet samt nya
arbetsuppgifter som tillkommit under året har vi varit tvungna att prioritera ner vissa utlovade
aktiviteter. De uppgifter som tillkommit är exempelvis regeringsuppdrag och arbete med att ta
fram en ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen.
Aktiviteter 2020
 Webbinarium där resultaten från tillsynsprojektet Tillsyn i fält presenteras.
Under 2020 har vi sammanställt resultaten från tillsynsprojektet Tillsyn i fält i en
rapport. Rapporten hittar du här. Resultatet presenterades för tillsynsmyndigheterna på
ett webbinarium den 2 april 2020. Cirka 220 personer deltog på webbinariet.
Under hösten 2020 har vi uppdaterat checklistan och lathunden som användes i
tillsynsprojektet och bland annat gjort förtydliganden kring dräneringsbrunnar. Vi har
även kompletterat vår vägledning genom att vi spelat in en kort föreläsning om
dräneringsbrunnar, deras funktion och utformning. Filmen finns publicerad på vårt
webbforum Effektiv näring.


Informationsinsats om EUs nya kontrollförordning och den nationella
kontrollplanen inom växtskyddsmedelsområdet.
Den 15 september 2020 anordnade vi ett webbinarium tillsammans med
Kemikalieinspektionen där vi presenterade utvalda artiklar i EUs nya
kontrollförordning som påverkar tillsyn/kontroll inom växtskyddsmedelsområdet samt
vårt arbete med den nationella kontrollplanen. Under året har vi tagit fram operativa
mål, indikatorer och aktiviteter för växtskyddsmedelsområdet. Målen gäller för 20212025. Du kan läsa mer om den nationella kontrollplanen här.



Webbinarium om vägledningsmaterial om prövning och tillsyn av spridning av
gödsel inom vattenskyddsområde.
Denna aktivitet har prioriterats bort under 2020.
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Förstärkt vägledning om egenkontroll på jordbruksföretag. Aktiviteten är
kopplad till vattenmyndigheteras åtgärdsprogram för vatten.
Arbetet med att uppdatera våra webbsidor om egenkontroll har påbörjats men har inte
hunnit slutföras under 2020. Målsättningen är att arbetet slutförs under 2021.



Informationsinsats om spridning och lagring av gödselmedel efter uppdatering
av föreskriften om miljöhänsyn i jordbruket.
Vi har inte genomfört någon extra informationsinsats kring våra föreskrifter om
miljöhänsyn i jordbruket under 2020. Uppdateringen av föreskriften har försenats och
den kommer att remitteras och beslutas under 2021. Därefter kommer denna
informationsinsats att kunna genomföras.



Informationsinsats om våra föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i
jordbruket. Aktiviteten är riktad till länsstyrelserna.
I samband med att den nya föreskriften om hänsyn till natur-och kulturvärden i
jordbruket beslutades i januari 2020 publicerade vi ett vägledningsmaterial. Materialet
har uppdaterats under året. Föreskriften presenterades vid en länsstyrelseträff under
våren, men övriga inplanerade träffar ställdes in på grund av pandemin.



Handläggarträff om BAT-slutsatser för stora gris- och fjäderfäanläggningar
Den 6 maj 2020 bjöd vi in handläggare på länsstyrelser och kommuner till ett Skypemöte för att diskutera BAT-slutsatserna för stora gris- och fjäderfäanläggningar samt
bedömningen av deras miljörapporter. På mötet deltog ca 70 miljöinspektörer.



Årlig handläggarträff om tillsynsvägledning enligt miljöbalken
Den årliga handläggarträffen arrangerades via Skype den 1 oktober 2020.



Arbeta aktivt med tillsynsvägledning via webbforumet Effektiv näring
Webbforumet Effektiv Näring är vår främsta kanal för tillsynsvägledning gentemot
länsstyrelser och kommuner. Allt vägledningsmaterial som vi tar fram publiceras på
forumet. Vi svarar regelbundet på frågor och vägledningen som rör våra
tillsynsprojekt sker främst via detta forum. Under 2020 har vi skickat ur 17 mail med
information till medlemmarna i forumet. Det fanns totalt 679 medlemmar i
webbforumet vid årets slut.
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Under hösten 2020 har vi arbetat med att flytta över allt vägledningsmaterial samt
frågor och svar till en ny webbplats. Den 16 december 2020 stängde vi det gamla
webbforumet och det nya www.effektivnaring.se öppnas upp den 13 januari 2021.
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