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Uppföljning av aktivitetsplan för 2019 i
Jordbruksverkets plan för
tillsynsvägledning 2019-2021
Vi har under 2019 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.
Aktiviteter 2019


Tillsynsprojekt om tillsyn av användningen av växtskyddsmedel på golfbanor
Projektet genomfördes under 2018 i samverkan med Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen och kommuner. Naturvårdsverket var huvudansvarig
för projektet. Under våren 2019 sammanställdes resultatet och redovisades för
tillsynsmyndigheterna vid ett webbforum den 22 mars 2019.
Här hittar du rapporten om tillsynsprojektet.



Tillsynsprojekt om tillsyn i fält gällande växtnäring och växtskyddsmedel med
koppling till vatten
Vi genomförde ett tillsynsprojekt om tillsyn i fält under 2019 i samverkan med
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, länsstyrelser och kommuner.
Jordbruksverket är huvudansvarig för projektet. Projektet startades upp den 22
augusti 2019 genom ett webbinarium. På webbinariet deltog cirka 200
miljöinspektörer. Vi presenterade vägledningsmaterialet som tagits fram samt
informerade om risker för läckage av växtnäringsämnen och växtskyddsmedel till
vattendrag.
Tillsynen utfördes av kommunerna samt de länsstyrelser som har kvar tillsyn
på tillståndspliktiga jordbruk mellan 1 september till 30 november 2019. Totalt
deltog 65 kommuner och länsstyrelser och de genomförde cirka 270
inspektioner. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport och presenteras
för tillsynsmyndigheterna på ett webbinarium i slutet av mars 2020.



Informationsinsats/vägledning kring kommande uppdaterade
bestämmelser om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket
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Vi har inte genomfört någon extra informationsinsats kring våra föreskrifter om
hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket under 2019. Anledningen är att
uppdateringen av föreskriften har försenats och den kommer först att beslutas i
början av 2020. Informationsinsatsen kommer istället att genomföras under
2020.


Utbildningsinsats kring beräkningsverktyget som är framtaget för att hantera
dispensärenden inom biotopskydd
Vi har inte genomfört någon utbildning om beräkningsverktyget under 2019 då vi
beslutade att beräkningsverktyget ska avvecklas vid årsskiftet 2019/2020.
Anledningen till att beräkningsverktyget tas bort är bland annat att Jordbruksverket
inte har något tillsynsvägledningsansvar för biotopskyddsdispenser. Det ansvaret är
istället uppdelat mellan Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och
Havs- och vattenmyndigheten. Det blev oklart för både tillsynsmyndigheterna
(länsstyrelserna), för domstolarna och för de berörda lantbrukarna var
tillsynsansvaret ligger och vart de ska vända sig med sina olika frågor kring
biotopskyddet.



Utbildningsinsats med koppling till kommande vägledningsmaterial om
prövning och tillsyn av spridning av gödsel inom vattenskyddsområden
Under 2019 har vi slutfört arbetet att tillsammans med Havs- och
vattenmyndigheten ta fram en vägledning om Hantering av gödsel inom
vattenskyddsområde för grundvattentäkter. Som underlag och komplement till
vår rapport finns även en sammanställning från SLU som redogör för Jordbruk
och läckage av nitrat till grundvatten – Naturliga processer, odlingssystem och
risk för påverkan.
Här hittar du rapporterna.
Under våren 2020 kommer vi tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten
att arrangera ett webbinarium om spridning av gödsel inom
vattenskyddsområden.



Årlig handläggarträff om tillsynsvägledning enligt miljöbalken
Den årliga handläggarträffen arrangerades i Jönköping den 3 oktober 2019.



Handläggarträff om BAT-slutsatser för stora gris- och fjäderfäanläggningar
Den 15 maj 2019 bjöd vi in handläggare på länsstyrelser och kommuner till ett
Skype-möte för att diskutera BAT-slutsatserna för stora gris- och
fjäderfäanläggningar samt bedömningen av deras miljörapporter. På mötet
deltog ca 50 miljöinspektörer.
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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 2019 har vi skickat ur 12
mail med information till medlemmarna i forumet. Det fanns totalt 727
medlemmar i webbforumet vid årets slut.
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