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Inledning 

 
 
I både nationella, regionala och lokala miljömål framgår att de areella näringarna har en stor 
påverkan på övergödningen i både ytvatten och grundvatten. Det nationella miljömålet 
Ingen övergödning slår fast att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten1. Övergödningsproblematiken 
berörs även av Vattendirektivet, vars mål är att alla vattenförekomster inom EU ska nå god 
status till år 2015. 
 
Skåne är ett av de jordbruksintensivaste länen i landet. Skåne räknas även som ett känsligt 
område enligt rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att 
vatten förorenas av nitrater från jordbruket. Vidare framgår av Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram för god vattenstatus som ska förverkligas genom myndighetsbeslut, att i 
många vattendrag krävs åtgärder för att nå god vattenstatus. 
 
I lantbrukstillsynen sker nu en ökad fokus på miljöfrågorna, däribland 
övergödningsproblematiken. Ny lagstiftning gällande miljöhänsyn i jordbruket trädde i kraft 
1 januari 2010. Krav på jordbruket rörande växtnäring ställs idag bl.a. i: 
 
• 12 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) 
• Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) 
• Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring samt beslut Statens jordbruksverks allmänna råd om lagring och 
spridning av gödsel m.m. (SJVFS 2004:62, ändrad genom SJVFS 2010:1) 
 
Tillsynen på jordbruket är omfattande och för tillsynsmyndigheten kan det vara svårt att 
greppa över hela området. Detta kan i sin tur leda till att tillsynen skiljer mellan 
kommunerna samtidigt som möjligheten att nå miljömålet Ingen övergödning påverkas 
negativt. För tillsynsmyndigheten kan det vara oklart hur långt gående krav som kan ställas 
på jordbruket för att det ska vara möjligt att nå miljömålen. 
 
Jordbruket berörs idag av många olika kontroller: kommunens tillsyn, tvärvillkorskontroll, 
kontroll från frivilliga certifieringsorgan etc. Kontrollen är ofta inte samordnad vilket kan 
leda till oklarheter för den enskilda jordbrukaren. Kunskapen hos verksamheterna om 
jordbrukets inverkan på övergödningsproblematiken har blivit bättre men kan förbättras 
ytterligare. Att minska utsläppen av växtnäringsämnen från jordbruket är viktigt för att vi 
ska kunna nå de nationella miljömålen samt för att uppnå god vattenstatus enligt 
Vattendirektivet. 
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Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsförluster 
 
Bakgrund 
Övergödning orsakad av förhöjda halter av fosfor och kväve är sedan lång tid ett 
uppmärksammat miljöproblem. År 1974 tecknade länderna kring Östersjön en 
överenskommelse om att minska utsläppen av förorenande ämnen i havet den så kallade 
Helsingforskonventionen. Naturvårdsverket konstaterar att av de utmaningar som är resultatet 
av det senaste arbetet under Helsingforskonventionen, den så kallade Baltic Sea Action Plan, 
är kraven på att minska belastningen av näringsämnen till havet den största. ”Sverige skall 
enligt den preliminära bördefördelningen mellan länderna minska sin belastning av kväve 
med ca 21 000 ton och av fosfor med 290 ton per år till år 2021. För kväve gäller detta 
Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt, medan det enligt bördefördelningen för fosfor 
inte krävs någon ytterligare minskning till Öresund och Kattegatt. ” (Naturvårdsverket, 2009) 
Detta skall jämföras med den totala antropogena (människoskapade) förlusterna av växtnäring 
till berörda havsbassänger som år 2006 för kväve var 42 900 ton och för fosfor 460 ton.    
 

 
 
Fokus på övergödningsproblematiken har i Sverige i stor utsträckning legat på havet. Ett 
exempel på det är att de delmål som hittills satts i miljömålsarbetet inom miljömålet Ingen 
övergödning är satta med havet i fokus. 
 

 
 
 
Arbetet med att bestämma nya miljömål för perioden efter 2010 förväntas påbörjas då 
betingen enligt BSAP är definitivt beslutade.  
 
Vattendirektivet 
Vattendirektivets ett nytt parallellt spår inom det svenska vattenvårdsarbetet med den lokala 
och regionala vattenmiljön i fokus. Syftet med vattendirektivet är liksom för BSAP att uppnå 
god ekologisk status men här ligger fokus på vattendrag, sjöar, grundvatten och vatten i 

BSAP: Beting per havsbassäng till 2021 från 2000 års nivå 
• Egentliga Östersjön: 

8 100 ton kväve av en totalt belastning på 18 200 ton och  
290 ton fosfor av en total belastning på 460 ton 

• Öresund: 
1 700 ton kväve av en total belastning på 4 300 ton 

• Kattegatt  
  11 100 ton kväve av en total belastning på 20 400 ton.

Skånes regionala delmål inom Ingen övergödning 
1.  Fram till år 2010 ska de skånska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från 
mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten i Skåne ha minskat med 
minst 20 procent från 1995 års nivå. 
2. Kväveutsläppen till Skånes kustvatten ska senast år 2010 ha minskat med minst 
25 procent från 1995 års nivå.    
3. I Skåne ska utsläppen av ammoniak från jordbruket år 2010 ha minskat med 20 
procent från 1995 års nivå till 8 200 ton. 
4. Utsläppen av kväveoxider till luft i Skåne ska ha minskat till 22 200 ton år 2010. 



kustzon. Inledningsvis har Sveriges samtliga vattenförekomster i form av yt-, grund och 
kustvatten beskrivits och klassats.  
 
Av 132 vattendrag som klassats med hänsyn till växtnäring inom arbetet med vattendirektivet 
har 95 en status som är sämre än god. 26 vattendrag ligger i kategorin dålig status, den sämsta 
av vattendirektivets 5 klasser, markerad med rött i figurerna nedan. 47 vattenförekomster i 
form av vattendrag i Skåne är inte klassade.  
 
För sjöarna i Skåne ser det lite bättre ut 23 av 37 klassade sjöar har en näringsstatus som är 
god eller bättre. 2 vattenförekomster i form av sjöar i Skåne är inte klassade. Skånes 
kustvatten har alla måttlig status. Klassningen för sjöar och vattendrag bygger uteslutande på 
fosfor medan klassningen för kustzonen även inkluderar kväve. 
       

 
Figur 1. Vänster: Klassning av vattenförekomster med hänsyn till näringsstatus  

Höger: Delavrinningsområden färgade efter klassning av vattenförekomst. Vita områden är 
områden som saknar klassning eller vattenförekomst enligt vattendirektvet kriterier. 

 
 
Målet är att God status skall uppnås senast till 2015. Många vatten i Skåne har dock fått en 
tidsfrist till 2021 eller 2027.  
 
 
Vad är övergödning? 
Kväve och fosfor är två av naturens vanligast förkommande byggstenar, i högsta grad 
nödvändiga för uppbyggnaden av bl.a. cellväggar och proteiner. Förhöjda halter av växtnäring 
i mark och vatten leder dock till ett antal oönskade effekter. Tydligast är påverkan i 
vattenmiljön med syrefria bottnar och blomning av giftiga cyanobakterier som de mest 
slående exemplen. Arter som gynnas av hög näringshalt breder ut sig på bekostnad av de arter 
som anpassat sig till mer näringsfattiga förhållanden såväl i vatten som på land. 
 
I sjöar förekommer fosfor vanligtvis i underskott under naturliga förhållanden och begränsar 
därmed tillväxten. Tillförs fosfor ökar biomassan upp till en viss gräns då kväve eller ett annat 
ämne blir tillväxtbegränsande. Den ökade biomassan av alger påverkar i sig förhållandena i 
vattnet genom ökad grumlighet vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för djur och växter 
på större djup som får mindre ljus. Samtidigt leder den ökade produktionen till att mer 
organiskt material ansamlas på bottnen. Nedbrytningen förbrukar syre och tillförs inte syre 
genom omrörning av vattenmassan kan syret ta slut. Ett antal alger och cyanobakterier 
producerar även toxiska substanser som kan vara direkt farliga om algblomningen är kraftig.  
 



I havet är situationen mer sammansatt. Vilket näringsämne av kväve och fosfor som är 
tillväxtbegränsande varierar. Ute i de är öppna vattnen kring Skånes västra kust är kväve 
vanligtvis tillväxtbegränsande, men närmare land, särskilt i smala vikar med låg 
vattenomsättning ökar fosfor i betydelse.  I Östersjön samspelar kväve och fosfor och är 
tillväxtbegränsande under olika perioder och i olika miljöer. I början av säsongen avgörs 
omfattningen av biomassatillväxt och algblomning i de öppna vattenmassorna främst av 
kväve. Algerna tillväxer tills kvävet tar slut. När de dör sjunker de till botten där 
nedbrytningen kan leda till syrefria förhållanden. Kvävet i ytvattnet förbrukas och efterhand 
som det tar slut ökar de potentiellt giftiga blågröna algernas konkurrensförmåga. De blågröna 
algerna, som egentligen inte är några alger utan cyanobakterier, kan fixera kväve ur luften och 
begränsas inte av att kvävet tar slut i ytvattnet. För dessa bakterier är istället fosfor 
begränsande och avgörande för omfattningen av blomningen.  
 
Tillväxten påverkas dock inte bara av näringshalten. Andra faktorer såsom vattentemperatur, 
syreförhållanden och ljusinstrålning kan också verka begränsande. T.ex. gör salthalten i 
Västerhavet att algblomningar av giftiga cyanobakterier inte förekommer där. Bedömning av 
vilket näringsämne som är tillväxtbegränsande är komplicerad och för att upptäcka några 
trender orsakade av ökad näringstillförsel krävs därför långa mätserier.  
 
 
Olika sektorers betydelse 
Lantbrukets dominerar utsläppen av såväl kväve som fosfor. Att det är så är inte särskilt 
förvånande. I stort sett ingen annan verksamhet än jordbruk använder sig av fosfor och kväve 
i produktionen. Avgörande för de totala förlusterna av fosfor och kväve är vår 
livsmedelskonsumtion. Vad vi äter, hur det vi äter produceras och hur överskottsnäringen tas 
om hand efter det att vi spolat i toaletten är av avgörande betydelse för hur stor belastningen 
av kväve och fosfor blir på vår miljö. 
 
Kväve förloras till miljön både genom utsläpp till luft och till vatten. Utsläpp av kväve till luft 
i Sverige domineras av utsläpp av ammoniak och kväveoxider. Utsläppen av ammoniak står 
för ca en tredjedel av de totala utsläppen av kväve till luft i Sverige. Jordbruket dominerar 
som utsläppskälla för ammoniak medan utsläppen av kväveoxider domineras av utsläpp från 
olika typer av fordon och arbetsmaskiner. I Skåne står ammoniakutsläppen för hela 60 % av 
de totala förlusterna av kväve till luft på grund av en omfattande djurhållning i länet. 



Huvudkällan till ammoniakförluster är avgång från djurens gödsel. 

 
Utsläppen av kväve till vatten domineras av jordbruk och avlopp. Situationen för fosfor liknar 
den för kväve men här har utsläpp från enskilda avlopp som inte är anslutna till kommunala 
avloppsreningsverken större betydelse. 

 
 
Åtgärdsprogram för minskade växtnäringsförluster 
Åtgärder i syfte att minska utsläppen av övergödande ämnen har pågått sedan slutet av 1800-
talet i Sverige, 1897 stod det första svenska avloppsreningsverket klart i Skara. Under 50-talet 
tog utbyggnaden av reningsverk fart och ny teknik med förbättrade fosfor- och kvävrening har 
införts successivt fram till våra dagar. Även de enskilda avloppen har under denna period 
successivt fått utökade krav på rening.  
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Figur 2: Utsläpp av kväve till luft år 2008  i Skåne 
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Figur 3: Utsläpp av kvävet till Södra Östersjön, Öresund 
och  Kattegatt (antropogen nettobelastning1) år 2006.   
Källa. Naturvårdsverket, 2009 

Figur 4: Utsläpp av fosfor till Södra Östersjön, Öresund 
och  Kattegatt (antropogen nettobelastning1) år 2006.   
Källa. Naturvårdsverket, 2009  



Åtgärdsprogram för att minska växtnäringsförluster från jordbruket har pågått sedan 1980-
talet på nationell nivå, lokalt även tidigare. Det nationella programmet har reviderats 
efterhand utifrån ny kunskap och nya krav. De styrmedel som använts är. 
 
1 Lagstiftning främst genom Förordning och föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring 
2. Ekonomiska styrmedel i form av miljöersättningar inom Landbygdsprogrammet och till 
årsskiftet även 2009-2010 skatt på gödselmedel. 
3. Rådgivning i syfte att åstadkomma åtgärder på frivillig basis framför allt genom 
rådgivningsprojektet Greppa Näringen.   
 
 
Målen med nuvarande åtgärdsprogram inom jordbruket är att minska kväveutlakningen från 
åkermark med 7500 ton /år under perioden 1995-2010. Samtidigt skall ammoniakavgången 
minska med 7300 ton/år. För fosfor har det på grund av brister i kunskaperna för att uppskatta 
förlusterna inte funnits något kvantitativt mål under innevarande period. 
 
From 2010 har ett antal förändringar i Landsbygdsprogrammet införts vilka omfattar höjda 
ersättningar, nya åtgärder som reglerad dränering och anpassade skyddszoner och en utökad 
satsning på Greppa Näringen. Samtidigt har lagstiftningen inom växtnäringsområdet skärpts 
med bl.a. längre perioder när gödsel inte får spridas, spridningsförbud invid vattendrag och 
begränsningar i tillförseln av kväve.      
 
I förslaget till nytt handlingsprogram för perioden 2011-2016 föreslås främst åtgärder på 
frivillig basis.  
 
Tillsammans med pågående insatser förväntas förslaget till åtgärdsprogram kunna minska: 
 

 Kvävebelastningen från åkermark med 2 565 ton. Belastningen på Kattegatt, 
Öresund och Egentliga Östersjön kan minska med ca 1 700 ton kväve, vilket 
motsvarar ca åtta procent av jordbrukets utsläpp. 

 Fosforbelastningen från åkermark med ca 45 ton. Belastningen på Egentliga 
Östersjön kan minska med ca 17 ton fosfor vilket motsvarar åtta procent av 
jordbrukets utsläpp. 

 Ammoniakförlusterna med 2 350 ton vilket motsvarar ca fem procent av 
jordbrukets utsläpp. 

 
 
Utsläppen minskar… 
Utsläppen av ammoniak till luft och fosfor och kväve till havet har alla minskat sedan 
åtgärdsprogrammens införts. Enligt de senaste modelleringarna av näringsbelastningarna i 
Sverige (PLC5) har de antropogena förlusterna av kväve till Egentliga Östersjön, Öresund och 
Kattegatt år 2006 minskat med 12 500 ton sedan 1995, en minskning med 23 %. 
Fosforförlusterna har under samma period minskat med 160 ton (15 %).  Störst är 
minskningarna från de kommunala avloppsreningsverken. I Skåne har avloppsreningsverken 
nästan halverat sina utsläpp av kväve under perioden.  
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Ovanstående siffror gäller de antropogena utsläppen till havet. De beting som satts för 
jordbruket inom åtgärdsprogrammet för att minska växnäringsförluster från jordbruket är satta 
för rotzonsutlakningen, dvs den totala bruttoutlakningen vid källan. Bruttoförlusterna från 
jordbruket har enligt SMEDs beräkningar med minskat med omkring 5000 ton under perioden 
1995-2006 och beror till ungefär lika stora delar på minskade areal och förändring av 
grödfördelningen, ökad kväveffektivitet inklusive ökad vårspridning av gödsel och 
miljöersättningen för fånggröda och vårbearbetning. Bruttoförlusterna av fosfor från 
jordbruket har under samma period minskat med 80 ton.   
 
 
Utsläppen av ammoniak i Sverige hade år 2008 minskat med 25 procent från 1995 års nivå. 
En minskning på ca 6000 ton. Huvudorsaken till denna minskning är att avgången från 
jordbruket minskat. Cirka hälften av denna minskning beror på ett minskat antal svin och 
nötkreatur, den andra hälften på bättre gödselhantering genom bättre teknik för lagring och 
spridning av gödsel. Delmålet för ammoniakutsläppen är med andra ord mer eller mindre 
uppfyllt. Observera dock att detta är just ett delmål. Nya internationella överenskommelser 
kan komma att leda till att Sverige kommer att behöva minska utsläppen med ytterligare 5000 
ton från dagens nivå. Bruttoförlusterna av fosfor från jordbruket har under samma period 
minskat med 80 ton. 
 
... men transporterna till havet är oförändrade 
Resultatet av åtgärdsarbetet visar sig långsamt i vattenmiljön delvis på grund av systemets 
inneboende tröghet. På senare år har dock minskade koncentrationer av fosfor och kväve 
kunnat uppmätas i allt fler av de Skånska vattendragen. I en nyligen genomförd undersökning 
(Länsstyrelsen i Skåne län, Arbetsmaterial, 2010) uppskattades måluppfyllnaden av de 
Skånska delmålen för kväve och fosfor i vatten utifrån förändringen i näringshalt från 
perioden 1993-1995 till 2006-2008. För fosfor uppnåddes målet (20 % lägre halt) för 12 av 28 
havsmynnande vattendrag i undersökningen för 4 vattendrag var måluppfyllelsen osäker, 12 
vattendrag uppfyllde inte målnivån. För kväve var utvecklingen något ännu mer positiv. 14 

Figur 5: Antropogent nettotransport av kväve till 
Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt år 
1995 0ch 2006.   
Källa. SMED, 2009 

Figur 6: Antropogent nettotransport av fosfor till 
Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt år 
1995 0ch 2006.   
Källa. SMED, 2009 



vattendrag uppnådde målnivån (25 % lägre halt ), för 7 vattendrag var måluppfyllelsen osäker, 
sju vattendrag uppnådde inte målnivån.  
 
Trots minskade halter av växtnäring för majoriteten av vattendragen minskade dock inte 
transporterna av växtnäring till havet under perioden. En anledning till detta är att 
transporterna varierar mycket med flödet och detta varit större i slutet av perioden. Om detta 
är utslag av naturliga säsongsvarationer eller en mer långsiktig trend till följd av förändringar 
i klimatet återstår att se.   
 
 
Påverkan från andra länder 
Möjligheterna att nå god vattenmiljö påverkas av utsläpp från andra länder. För havsmiljön är 
det av avgörande betydelse För vår lokal vattenmiljöer, den i våra sjöar, vattendrag och 
kustnära vatten är det dock fortfarande i huvudsak våra egna utsläpp som har störst betydelse. 
 
De svenska vattenburna utsläppen av kväve utgjorde år 2006 ca 19 procent av de totala 
bruttoutsläppen till Östersjön. De största utsläppen stod, Polen, Sverige och Ryssland för. För 
fosfor var de svenska bruttoutsläppen till Östersjön (inklusive Kattegat) ca 4000 ton vilket 
motsvarar runt 13 procent av de totala utsläppen. De största utsläppen av fosfor stod Polen, 
Ryssland och Sverige för. Sammantaget ger detta en komplex bild. Sverige måste ta sitt 
ansvar och minska utsläppen samtidigt som vi aldrig kan uppnå en god vattenmiljö på egen 
hand. Ett omfattande miljöarbete pågår också i våra grannländer. Danmark har mer eller 
mindre halverat sina utsläpp av kväve sedan slutet av åttiotalet. I Polen har utsläppen av 
fosfor minskat med drygt 10 000 ton sedan 1995. För våra närmaste vattenmiljöer, den i våra 
sjöar, vattendrag och kustnära vatten är det dock huvudsak våra egna utsläpp som har störst 
betydelse. 
 
För nedfallet av kväverika föreningar i Sverige har utsläppen i andra länder stor betydelse. För 
kväveoxider bidrar de svenska utsläppen bara med ca 8 procent av nedfallet i vårt land. Stora 
bidrag erhålls från Storbritannien, Tyskland och övriga EU-länder. Lokalt kan dock det 
svenska bidraget av kväveoxider vara betydligt större. Exempel på detta är vid större hamnar 
med utsläpp från bunkrande fartyg, liksom vid våra större städer. Ammoniak transporteras 
inte lika långt. Inhemska åtgärder mot ammoniakutsläpp ger därmed betydligt större effekt i 
vårt eget land.   
 
Under perioden 1990 - 2000, minskade utsläppen i Europa av kväveoxider och ammoniak 
minskat med 25 procent respektive 18 procent. Tyskland, Tjeckien, Lettland, Litauen och 
Danmark, Slovakien, Vitryssland, Bulgarien och Storbritannien står för stora 
utsläppsminskningar. De baltiska staterna, Tjeckien och Storbritannien stod för de 
procentuellt sett största minskningarna.  
 
 
 
Referenser:  - Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan – Förslag till nationell åtgärdsplan, juli 2009, 

Rapport 5985, Naturvårdsverket 
- Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram, 2:a utgåvan, februari 2009, Länsstyrelsen i 
Skåne län 
- Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet, 2006, Rapport 5815, Naturvårdsverket 
- Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016- förslag till handlingsprogram 
för jordbruket, 2010, Jordbruksverket 
- Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet- En sammanställninga av beräkningar 1985-
2006, Juni 2009, Rapport 5965, Naturvårdsverket 



- Miljötillståndet i Skåne,2009,  Årsrapport 2009, Skåne i utveckling 2009:7, Länsstyrelsen i 
Skåne län 
- www.miljomal.nu, 20100622, Ingen övergödning, Miljömålsindikator Ammoniakutsläpp, 
Naturvårdsverket 
- Transporter av fosfor och kväve från skånska vattendrag Tillstånd och trender till och med 
2008, Arbetsmaterial, 2010, Länsstyrelsen i Skåne län 
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PROTOKOLL FÖR LANTBRUKSINSPEKTION 
 

 

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER                                          Stödsökande 
Ansvarig/Närvarande 
 

Org.nr/Pers.nr 
 

Gårdsnamn 
 

Fastighet 
 

Adress 
 

Företagsnamn 

Postadress 
 

Telefon nr. 
 

Mobilnr. 

Datum  
 

Tid  
 

E-post 
 

Anledning till inspektionen 
 Rutininspektion      
 Klagomål      
 Anmälan 

Inspektionen 
 Aviserad        
 Oanmäld                                   

Inspektör 

 
 
2. VERKSAMHETEN                  UA = Utan anmärkning   A = Anmärkning   
a) Allmänt om verksamheten  
Allmän beskrivning av verksamheten (Eventuell SNI-kod, andel ekologisk odling) 
 
 
 
Antal djur/djurenheter (DE) 
 
Djurslag Antal Antal DE Antal /DE Summa DE 
Mjölkko (inkl. sinko)  1 1  
Kalvar 1-6 mån  0,16  6  
Övriga nöt  0,3 3  
Sugga ink smågris tom 12v  0,3  3  
Slaktsvin >12 v  0,1  10   
Häst ink föl tom 6 mån  1  1   
Värphöns > 16 v  0,01 100  
Unghöns < 16 v  0,005   200  
Slaktkycklingar  0,005   200  
Struts  0,067 15  
Kalkoner, Gäss  0,005   200   
Får, Getter > 6 mån  0,1 10  
Lamm, Killingar  0,025 40  
Mink  0,1 10  
Kaniner  0,01 100  
  Totalt   

 

Diarie nr.  



  

b) Tillstånd/anmälan 

Är verksamheten anmälnings- eller tillståndspliktig enlig MB? (MB 9 kap 6§, SFS 1998:899) 
 Ja  Nej 

 
 Tillstånd från Länsstyrelsen, datum: 
 Anmäld till kommunen, datum: 
 Saknar tillstånd/anmälan 

 
Omfattas verksamheten av andra tillstånd, dispenser (förbränningsanläggning etc)? 

 Ja, vad: 
 Nej 

 
c) Egenkontroll, certifiering (MB 26 kap 19§, SFS 1998:901) 
Finns dokumenterad egenkontroll? (t.ex. Miljöhusesyn, egen) 

 Ja, vilken: 
 Nej 

 
Är verksamheten certifierad? (t.ex. IP Sigill, KRAV) 

 Ja, vad: 
 Nej 

 
 
d) Spridningsareal 
Ägd areal                         Åkermark:                                 Betesmark: 

 
Arrenderad areal Åkermark:                                 Betesmark: 

 

Spridningsareal 
utanför 
verksamheten 

Åkermark:                                 Betesmark: 
 

Markkartering   
Senaste markkarteringen gjordes år:  
Resultat av markkarteringen: 
 
Åkermark: Mark som är lämplig att plöja och som kan användas till växtodling eller bete. 
Betesmark: Mark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till bete. 
Spridningsareal: Åker och betesmark. Endast den del av betesmarken som motsvarar betets andel av djurens 
foderstat får räknas in i spridningsarealen. Mark som inte får räknas in i spridningsarealen är träda och mark 
där förbud råder mot spridning eller där spridning är olämplig t.ex. p.g.a. närhet till ytvatten eller vattentäkt. 
 
e) Övrigt 
 Finns spannmålssilo, är några förändringar på gång i verksamheten etc.? 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. STALLGÖDSELLAGRING (SFS 1998:915, SJVFS 2004:62) 
a) Typ av gödsel 

 Fastgödsel         Kletgödsel        Flytgödsel  Urin       Annat:  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) Lagring av stallgödsel (Krav vid mer än 2 DE i genomsnitt på årsbasis (SJVFS 2004:62 4§ )) 

 Gödselplatta          Flytgödselbrunn            Urinbrunn            Lagun  
 Djupströbädd, utgödslingsintervall mån:         Container/vagn        Annat: 

 
Finns beräkning över lagringsbehovet? (SJVFS 2004:62 4a- 4b§§)     Ja           Nej 
Hur är beräkningen gjord?  STANK 
   Egen beräkning 
   Annat: 
 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
c) Lagringskapacitet stallgödsel (SFS 1998:915 6§, SJVFS 2004:62 4, 6-7§§)  
Gödselplatta Mått:______ m2 Stödmur     Antal sidor:_____  Höjd:_____             
Urinbrunn Mått:______ m3  Svämtäcke     Tak  Annat:_______  
Flytgödselbrunn     Mått:______ m3  Svämtäcke     Tak  Annat:_______  
Annat (t.ex. stall):___________ m3 
 
Lagring på annan fastighet: Fastighetsbeteckning:_______________________________                                  
Lagringskapacitet:__________ m3        
 
Bedömning:  UA  A               Ej aktuellt  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
d) Urin- och/eller flytgödselbehållaren täcks av ett stabilt svämtäcke eller av annan 
täckning (Återskapas snarast - flytgödsel max 14 dagar, urin max 7 dagar (SJVFS 2004:62 5a§, 
Allmänna råd)) 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
e) Urin- och/eller flytgödselbehållaren fylls på under täckning (SJVFS 2004:62 5b-c§§) 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
f) Lagringsutrymmet för stallgödsel utformat så att ej avrinning eller läckage sker till 
omgivningen (SFS 1998:915 7§, SJVFS 2004:62 Allmänna råd) 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 



  

g) Tillfällig lagring i stuka (SJVFS 2004:62 Allmänna råd) 
Bedömning:  UA  A   Ej kontrollerat 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
h) Kompostering i stuka (SJVFS 2004:62 Allmänna råd) 
Bedömning:  UA  A   Ej kontrollerat                   
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. VÄXTNÄRING 
a) Finns växtodlingsplan? 

 Ja   Nej, varför:_____________________________________________________  
 
b) Finns växtnäringsbalans? 

 Ja  Nej, varför:_____________________________________________________ 
 
c) Är spridningsarealen tillräcklig i förhållande till tillförseln av stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel? (Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en 5-års period inte 
tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg P/ha spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt för 
företagets hela spridningsareal per år under perioden. Undantag finns fram till den 1/1-2013. Stallgödsel får inte 
tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg tot N/ha spridningsareal och år räknat som ett genomsnitt 
för företagets hela spridningsareal. Schablonvärden se Bilaga 1-3. (SJVFS 2004:62 8, 10-12, 18-19b§§, 
Allmänna råd)). 
MSA: Överträdelse vad avser växtnäring genom att hålla ett större antal djur per hektar spridningsareal än vad 
som är tillåtet 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt                   
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Stallgödselanalys är genomförd   Ja   Nej 
Fosforbalansberäkning är genomförd  Ja  Nej 
(Inköpt foder, inköpta djur och eget foder. Utlevererade djur sålda produkter, kadaver) 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt                   
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
d) Anpassas spridningen efter grödans behov? (Beräkning av gödslingsbehovet till respektive gröda 
ska finnas dokumenterad i t.ex. växtodlingsplan. (SJVFS 2004:62 20§, Allmänna råd)) 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt         
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 



  

e) Är andelen höst- eller vinterbevuxen mark minst 60 %? (Gäller jordbruksföretag med mer än 5 
ha åkermark. Till höst- och vinterbevuxen mark räknas: vall, höstoljeväxter, höstsäd, sockerbetor, morrötter, 
rödbetor, fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog, fånggrödor, obearbetad åkermark efter spannmåls- och 
oljeväxtodling. (SFS 1998:915 11§, SJVFS 2004:62 29-34 §§)). 
MSA: Överträdelse att inte ha 60% av marken höst- eller vinterbevuxen   
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt                   
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
f) Hålls försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel: spridningstidpunkter samt 
kraven på nedbrukning? (Nedmyllning/nedbrukning inom 4 timmar vid spridning av stallgödsel på 
obevuxen mark. Även mineralgödsel baserad på urea ska vid spridning på obevuxen mark myllas eller brukas 
ned inom 4 timmar. Förbud mot spridning av alla gödselmedel på vattenmättad/översvämmad mark samt på 
snötäkt och frusen mark. För spridningstidpunkter stallgödsel, se Bilaga 4. Spridning av mineralgödsel förbjuden 
1/11-28/2 (SJVFS 2004:62 23-27 §§)) 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt                   
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
g) Skyddszoner vid gödselspridning  
Hålls en gödslingsfri zon på minst 2 meter från kant som gränsar mot vattendrag eller sjö? (Gäller 
samtliga gödselmedel. (SJVFS 2004:62 24a§))  

 Ja, hur:___________________________________________________________________ 
 Nej 

 
Uppfylls förbudet att gödsla mark som gränsar till vattendrag och sjö och där markens lutning 
mot vattnet överskrider 10 %? (Gäller samtliga gödselmedel. (SJVFS 2004:62 24b§, Allmänna råd))  

 Ja, hur:___________________________________________________________________ 
 Nej 

 
Finns permanent bevuxna skyddszoner? (Ej lagkrav)   

 Ja Var:___________________  Bredd:___________________ 
 Nej 

          
h) Vid spridning av flytgödsel i växande gröda, har detta skett med en teknik som 
minskar ammoniakförlusterna? (SJVFS 2004:62 28 §) 

 Släpslangspridare  
 Myllningsaggregat  
 1 del gödsel späds ut med minst ½ del vatten 
 Spridningen följs av bevattning, (påbörjas inom 4 h, avslutas inom 12 h, med minst 10 mm vatten)          

 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt                   
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



  

i) Journalföring vid bortförande/mottagande av gödsel (Anteckningarna ska innehålla uppgifter 
om gödselslag, gödselmängd, mängd totalfosfor som gödseln motsvarar (kan ersättas av djurslag samt antal djur) 
samt datum för mottagande eller leverans. Anteckningarna sparas i minst 6 år. (SJVFS 2004:62 13-14§§)) 
MSA: Överträdelse att inte föra de anteckningar om mottagande/leverans som krävs 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt                   
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
j) Används mineralgödsel? (se växtodlingsplan) 

 Ja Typ:______________  Lagring:____________________  
 Nej  

 
Bedömning:  UA  A  Ej aktuellt  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. SLAM/ASKA (SJVFS 2004:62 14§, SNFS 1994:2)    
a) Sker spridning av slam/aska?   

 Ja, tot:______ ton Ursprung:______________________________________________ 
 Nej 

 
b) Informerat tillsynsmyndigheten (Tillsynsmyndigheten kan kräva de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen (MB 26kap 21§)) 

 Ja              Nej 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
c) Finns analyser på mark respektive slam/askprover? (Näringsämnen, tungmetaller, salmonella) 

 Ja  Nej 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
 
6. VÄXTSKYDDSMEDEL  
a) Bekämpning utförs av: 

 Verksamhetsutövaren  
 Anställd/annan:____________________________________________________________ 
 Maskinstation: _____________________________________________________________ 

 
b) Behörighet (SFS 2006:1010 44, 47§§)  
MSA: Överträdelse att använda klass 1 och 2 preparat utan att kunskapskraven är uppfyllda 

 Ja,   Tillstånd 1   Vem:_________________ Tom 31 maj 20___ 
 Kunskapsbevis 2L Vem:_________________  Tom 31 maj 20___ 

 
Bedömning  UA   A  Ej aktuellt                   
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



  

c) Finns tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde? (SNFS 
1997:2 14 §) 

 Ja  Nej  Ej aktuellt    
Följs tillståndet?_______________________________________________________________ 
 
Bedömning  UA   A  Ej aktuellt  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
d) Förvaring av växtskyddsmedel (KIFS 2008:2 2 kap 7-9§§)  
Särskilt utrymme för lagring av kemikalier?    Ja  Nej  Annat:_____________ 
 
Utrymmet är/har: 

Låsbart         Gjutet golv Tröskel/Invallning Ventilation 
Varningsskylt (lagkrav för medel som är klassade som brandfarliga. För övriga medel inget lagkrav)    
Avskilt från foder, livsmedel, explosivt & brandfarligt 
Avlopp (Invallning/avstängt/pluggat)  

Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Finns: Kemikalieförteckning Säkerhetsdatablad Absorptionsmedel 
 
Lagringen sker i originalförpackningar   Ja Nej 
Rätt etiketter på förpackningarna (läsliga)   Ja Nej 
 
Bedömning  UA   A  Ej aktuellt  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
e) Förvaring av växtskyddsmedel under sprutning  
Bedömning  UA  A  Ej aktuellt    
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
f) Påfyllning/Rengöring av spruta (SNFS 1997:2, Allmänna råd 97:3)  

 Biobädd (bytes efter 5-8 år. Bäddens innehåll kan spridas på fält efter minst 1 års lagring på tätt underlag) 
 Fält  
Biologisk aktiv mark      
Platta kopplad till:___________________________________________________________ 

Är plattan och brunnen täta?  Ja       Nej 
Annat:____________________________________________________________________ 

 
Bedömning   UA   A  Ej aktuellt               
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
     
Hålls avstånd från påfyllnings-/rengöringsplats till vattendrag och olika typer av brunnar? (30 m 
till vattendrag/dräneringsbrunnar/diken/vattentäkt. För biobädd/platta med uppsamling accepteras 15 m.) 
Bedömning   UA   A  Ej aktuellt               
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



  

g) Påfyllning av vatten 
Påfyllning av vatten sker från:   Tank  Brunn  Kran  Annat:_____________ 
 
Bedömning   UA   A  Ej aktuellt               
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
h) Sprutans förvaring då den ej används 

 Inomhus  Biobädd  Biologisk aktiv mark  Platta kopplad till uppsamlingsbrunn  
 Annat:___________________________________________________________________ 

 
Bedömning   UA   A  Ej aktuellt            
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
i) Sprutning (SNFS 1997:2, SJVFS 1999:94, EG förordning nr 852/2004, bilaga I, del A, punkt 7 och 
punkt 9a, Allmänna råd 97:3)  
Journal  Ja  Nej (Sparas 3 år (SNFS 1997:2 9§)) 
Vindmätare  Ja  Nej 
Vimpel  Ja  Nej 
Termometer  Ja  Nej  
Droppskydd  Ja  Nej  
 
Vilken typ av spruta används i verksamheten?________________________________________ 
Senaste funktionstest gjord år:________  Årsintervall:____________  
(För verksamheter som kör mer än 25 ha per rampmeter och år rekommenderas att sprutan testas varje år, för 
övriga verksamheter rekommenderas att sprutan testas vart annat år (Allmänna råd 97:3)) 
 
Finns utrustning (munstycken) som uppfyller de krav som ställs för de använda preparaten? 

 Ja  Nej  Ej aktuellt    
 
Används ”Hjälpredan” vid bestämning av vindanpassat skyddsavstånd? 
(Vid spridning av bekämpningsmedel är den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta de skyddsavstånd 
som med hänsyn till omständigheterna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag samt 
omgivande mark och annans egendom (SNFS 1997:2 5-6§§, Allmänna råd 97:3)) 

 Ja  Nej, varför:_____________________________________________________ 
 
Bedömning   UA   A  Ej aktuellt            
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
j) Innehåller sprutjournalen tillräckliga uppgifter? (Preparat, dos, tidpunkt, plats, vind-, temperatur-  
och väderleksförhållanden, skyddsavstånd - mark och vindanpassat, påfyllning/rengöring, vem som utfört 
bekämpningen, gröda, karenstid, grödans utvecklingsstadium, skördedatum. För bigiftiga medel: vilken gröda som 
behandlats, förekomst av blommande växter på den behandlade arealen (SNFS 1997:2 9§, EG förordning 
852/2004, SJVFS 1999:94)).  
MSA: överträdelse av skyldigheten att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt 
skadliga för pollinerande insekter  
Bedömning   UA   A  Ej aktuellt            
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



  

k) Skyddsavstånd/Bevuxna skyddszoner (Markanpassat skyddavstånd: minst 1 m 
dräneringsbrunnar/diken, 6 m sjöar/vattendrag, 12m vattentäkt (SNFS 1997:2 5-6§§, Allmänna råd 97:3). 
Miljöersättning för skyddszon intill vattenområde kräver att den ska vara minst 6 m bred) 

 Ja Var:_____________  Bredd:_______________   Nej 
 
Bedömning   UA   A  Ej aktuellt            
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. CISTERN 
a) Uppgifter om cistern (NFS 2003:24 4 kap 1-2§§, 8 kap 6§, NFS 2009:3 8§) 

Användning Volym 
Installerad 
år 

Anmäld Typ  Senast kontrollerad 

   Ja  Nej   
   Ja  Nej   
   Ja  Nej   
   Ja  Nej   
   Ja  Nej   
   Ja  Nej   
(Kontrollintervall utanför vattenskyddsområde: S-cistern 6 år, Skyddad S-cistern och K-cistern 12 år, inom 
vattenskyddsområde halveras kontrollintervallet)  
MSA: Överträdelse genom att inte genomföra återkommande kontroll. Överträdelse genom att inte anmäla 
installation, inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll) 
 
b) Placering (MB 2 kap) 
Cisternen:   Ovan mark                  I mark  Inne  Ute 
Rörledning:    Ovan mark                  I mark 
Under tak:   Ja  Nej 
På hårt underlag  Ja  Nej 
Upphöjd:   Ja  Nej (Risk för korrosion) 
Påkörningsskydd  Ja  Nej 
 
Bedömning   UA   A   Ej aktuellt         
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
c) Invallning/Dubbelmantling (MB 2 kap) 
Cisternern är:  Invallad  Dubbelmantlad  Saknar invallning 
Vid invallning finns tak:  Ja  Nej 
Volym invallning: ___________ 
  
Bedömning   UA   A   Ej aktuellt         
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



  

d) Överfyllnadsskydd (NFS 2003:24 5 kap 12-13§§) 
 Ja  Nej  

 
Bedömning   UA   A   Ej aktuellt         
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
e) Spillberedskap 
Droppskydd används  Ja  Nej 
Absorbtionsmedel finns  Ja  Nej 
 
Bedömning   UA   A   Ej aktuellt         
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. ÖVRIG KEMIKALIEHANTERING (MB 2 kap, KIFS 2008:2 2 kap 7-9§§) 
Förvaring:   Invallat    I utrymme utan risk för läckage   Annat: ____________ 
Kemikalieförteckning finns:  Ja  Nej (lagkrav för verksamheter som omfattas av SFS   
                1998:901) 
Säkerhetsdatablad:   Ja   Nej  
 
Bedömning   UA   A   Ej aktuellt         
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
9. KÖLDMEDIEANLÄGGNING  
a) Uppgifter om anläggning (SFS 2007:846, EG nr 842/2006)        
Användning Köldmedie Mängd Anmäld Senast kontrollerad 
   Ja  Nej  
   Ja  Nej  
   Ja  Nej  
   Ja  Nej  
   Ja  Nej  
   Ja  Nej  
(Anläggningen kontrolleras inom rätt intervall: 3- 30kg var 12: e månad 30-300 var 6:e månad, över 300kg var 
3:e månad. Anläggningar under 3 kg omfattas inte. Kontrollen ska utföras av certifierad personal. Det ska finnas 
anteckningar/register på typ av köldmedier, påfyllning, tappning, utförare, datum, samt resultat. Vid över 10 kg 
totalt finns krav på årlig rapport till tillsynsmyndigheten. Vid installation av aggregat innehållande över 10 kg 
krävs information till tillsynsmyndigheten.) 
MSA: Överträdelse av kravet på läckagekontroll. Överträdelse av kravet på register. Överträdelse av kravet på 
att informera tillsynsmyndigheten vid installation av aggregat över 10 kg. Överträdelse av kravet på årlig rapport.  
 
Bedömning   UA   A   Ej aktuellt 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



  

10. AVFALL (SFS 2001:1063, NFS 2005:3) 
a) Omhändertagande av farligt avfall (SFS 2001:1063 39, 41, 43§§, NFS 2005:3 5§)) 

Typ av avfall 
Avfallsmängd 
ton/år 

Transportör 
Transportdok./ 
anteckningar 

Mottagare Förvaring 

Spillolja      
Oljefilter      
Batterier      
Lysrör      
Bekämpnings-
medelsrester 

     

Skärande 
stickande 

     

Annat:      
      
      
(Journalföring över farligt avfall: Vid uppkomst och ivägskickande av farligt avfall ska anteckningar föras om 
mängd/år, typ och vart det skickas. Sparas minst 5 år. Transport av farligt avfall: om annan transportör anlitas 
ska transportdokument finnas. Skyldighet för avsändaren att kontrollera transportörens och mottagarens tillstånd) 
MSA: Överträdelse av att upprätta transportdokument.   
 
Kvitto finns för omhändertagandet:  Ja      Nej 
 
Förvaringsutrymme:  Invallat        Utrymme utan risk för läckage 
 
Bedömning:  UA  A   Ej aktuellt 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) Transport av farligt avfall sker i egen regi? 

 Ja  Nej  

Om ”ja” finns anmälan eller tillstånd? (Transportanmälan enl. SFS 2001:1063 27, 34 §§, gäller i 5 år) 
 Ja, giltigt t.o.m:_________   Nej 

 
c) Övrigt avfall 

Typ av avfall Avfallsmängd ton/år Transportör Mottagare Förvaring 

Ensilageplast     
Storsäckar     
Plastdunkar     
Metall     
Kadaver     
Annat:     
     
     
     
Skyldighet för avsändaren att kontrollera transportörens och mottagarens tillstånd (SFS 2001:1063, 39§) 
 
Bedömning:  UA  A  
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



  

d) Transporterar verksamheten själv mer än 50 ton eller 250 m3 per år övrigt avfall som 
uppkommit i egen verksamheten? (Under dessa mängder - ej krav på anmälan/tillstånd. Undantag 
från tillstånds- och anmälningsplikt gäller för transport av djurkadaver och stallgödsel (NFS 2005:3 2- 3§§)) 

 Ja  Nej  

Om ”ja” finns en anmälan eller tillstånd? 
 Ja, giltigt t.o.m:_________   Nej 

 
 
11. UTSLÄPP TILL VATTEN MM (MB 2 kap, 9 kap 7§) 
a) Avloppsanläggningar 
Avlopp från mjölkrum avleds till:_________________________________________________ 
 
Typ av avlopp från personalutrymme: _____________________________________________ 
(Inrättande av toalett - tillstånd krävs (SFS 1998:899 13§)) 
MSA: Överträdelse att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs, att utan 
tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon 
vattentoalett ansluten, ej anmält inrättande av en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs. 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b)Siloanläggningar 
Typ av siloanläggning:__________________________________________________________ 
Pressaft från silo avleds till: _____________________________________________________ 
 
Bedömning:  UA  A   Ej aktuellt 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
c)Spolplattor/verkstad 
Hur sker rengöring av traktor och andra arbetsmaskiner:_______________________________ 
 
Finns spolplatta?  Ja  Nej 
Om ja, vatten avleds till:________________________________________________________ 
 
Finns avlopp/golvbrunnar i verkstad?   Ja  Nej 
Om ja, vatten avleds till:________________________________________________________ 
 
Finns oljeavskiljare?   Ja  Nej 
Om ja, Typ:_____________  Avleds till:____________  Tömningsintervall:________________ 
Utförarare:___________________________________________________________________ 
 
Bedömning:  UA  A   Ej aktuellt 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 



  

12. RESURSANVÄNDNING (MB 2 kap 5§) 
a)Uppvärmning 
Uppvärmning sker med:  

Värmepump, Typ:_______________ Anmäld:  Ja år:__________   Nej   
El   
Panna, Storlek:_________________ Bränsle:____________________________________ 
Annat:____________________________________________________________________ 

 
b) Energiförbrukning 
Antal kwh/år:___________________ 
Energisparande åtgärder som genomförts:___________________________________________ 
Förbrukning bränsle/år:__________________ 
 
c) Vatten 

 Kommunalt 
 Enskilt   Borrad brunn  Grävd brunn 

 
d) Bevattning 
Sker bevattning  Ja  Nej 
Varifrån tas vattnet? Brunn Vattendrag, vilket:__________________________ 
Uttag årligen:____________________ 
 
Tillstånd för vattenverksamhet (MB 11 kap)   

 Ja   Nej  
 
Ant:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

13. BRISTER/KOMMENTARER 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Återbesök:  Ja   Nej Tillsyn kommer att ske i samband med rutinbesök 
     



  

BILAGA 1 
Spridningsareal med avseende på fosfor (gamla värden) 
Djurslag Antal Schablonvärde 

djur/ha 
Summa 
spridningsareal 

Kor för mjölkproduktion (även sinkor 
och utslagskor) 

 
1,6 

 

Kor huvudsakligen för uppfödning av 
kalvar (amkor och dikor)  

 
2,3 

 

Kvigor, tjurar och stutar 1 år och 
däröver 

 
4,6 

 

Kalvar under 1 år  5,8  
Får och getter  15  
Suggor i produktion  2,2  
Slaktsvin  10,5  
Värphöns  100  
Värphöns i bur (tillsats av fytas i 
fodret) 

 
165 

 

Värphöns i frigående (tillsats av fytas i 
fodret) 

 
150 

 

Unghöns  250  
Unghöns (tillsats av fytas i fodret)  365  
Slaktkycklingar  470  

Kalkoner, ankor och gäss  140  
Hästar  3  
Minkar, avelshonor   50  
 Totalt  

 
 



  

BILAGA 2 
Spridningsareal med avseende på fosfor (nya värden) enligt SJVFS 2004:62 
Djurslag Antal Utsöndrad mängd 

fosfor per år (kg) 
Summa fosfor 

Fjäderfä    
Slaktkyckling, 7 omgångar per år, per 
plats(tillsats av fytas i fodret) 

 0,057  

Värphöns, inredda burar, per plats 
(tillsats av fytas i fodret) 

 0,13  

Värphöns, på golv eller gräs, per plats 
(tillsats av fytas i fodret) 

 0,15  

Unghöns, 0-16 v., 2,2 omgångar per 
år, per plats (tillsats av fytas i fodret) 

 0,059  

Kalkon (ankor och gäss), per plats  0,24  
Svin    
Slaktsvin, 3 omgångar per år, per plats  2,3  
Slaktsvin, 3,5 omgångar per år, per 
plats 

 2,7  

Sugga i traditionell produktion, 2,2 
grisningar/ år  

 10,3  

Suggring, nav, utplacering i satellit 3 v. 
innan grisning, per sugga  

 4,2  

Suggring, nav, utplacering i satellit 7 v. 
innan grisning, per sugga  

 3,1  

Suggring, satellit, utplacering 3 v. före 
grisning, per plats med 3,26 
grisningar/ år  

 9,1  

Suggring, satellit, utplacering 7 v. före 
grisning, per plats med 3,26 
grisningar/ år 

 10,7  

Nöt    
Mjölkko 6000kg mjölk /år  14,9  
Mjölkko 8000kg mjölk /år  15,9  
Mjölkko 10 000kg mjölk /år  17,4  
Mjölkko 12 000kg mjölk /år  19,1  
Kviga och stut 1-12 mån  3,1  
Tjur under 1 år  5,0  
Kvigor, tjurar och stutar 1 år och 
däröver 

 8,0  

Diko eller amko  12,0  
Häst    
Häst  8,9  
Häst, ponny (300 kg)  6,4  
Får och get    
Får ( tacka med 1,8 lamm)  1,5  
Get 800 kg mjölk  1,7  
Övrigt    
Kanin, avelshona inklusive 32 ungar 
per år (även chinchilla) 

 1,6  

Avelshona mink, inkluderar del av 
hane samt 4,5-5 valpar per år 

 1,1  

Struts för köttproduktion  3,9  
 Totalt  



  

BILAGA 3 
Schablonvärden kväveinnehåll stallgödsel 
Djurslag Antal Kg N/djurplats*år 

(efter lagring) 
Summa kväve 

Fjäderfä    
Slaktkyckling,  
djupströgödsel, 7 omg/år 

 
0,23 

 

Värphöns, bur 60 v., kletgödsel  0,43  
Värphöns, golv 60 v., kletgödsel  0,46  
Unghöns, 0-16 v. 
djupströgödsel, 2,2 omg/år 

 
0,14 

 

Svin    
Slaktsvin, 28,5-110 kg 
flytgödsel, 3 omg/år 

 
9,1 

 

Sugga, flytgödsel, 2,2 grisningar/år  30  
Sugga, fastgödsel, 2,2 grisningar/år  15  
Sugga, urin, 2,2 grisningar/år  11  
Sinsuggor i suggnav 3 v, 
flytgödsel, 3,1 omg/år 

 
18 

 

Suggor i satellit inkl. smågris 
3 v till 28,5 kg, flytgödsel,  
3,26 omg/år 

 
25 

 

Nöt    
Mjölkko 8 000 kg mjölk/år, 
flytgödsel 

 
105 

 

Mjölkko 8 000 kg mjölk/år, 
fastgödsel 

 
54 

 

Mjölkko 8 000 kg mjölk/år, 
urin 

 
35 

 

Mjölkko 10 000 kg mjölk/år, 
flytgödsel 

 
125 

 

Mjölkko 10 000 kg mjölk/år, 
fastgödsel 

 
65 

 

Mjölkko 10 000 kg mjölk/år, 
urin 

 
41 

 

Mjölkko 12 000 kg mjölk/år, 
flytgödsel 

 
131 

 

Kviga, stut 1-12 mån, flytgödsel  21  
Tjur < 1 år, flytgödsel  32  
Kviga, tjur och stut >1 år, flytgödsel  44  
Diko, totalt 12 mån, djupströgödsel  39  
Diko, totalt 12 mån, flytgödsel  59  
Häst    
Häst, 500 kg, tävling, fastgödsel  35  
Häst, 500 kg, fritid, fastgödsel  28  
Häst, ponny (300 kg), fastgödsel  19  
Får    
Får + 1,8 lamm, djupströgödsel  7,6  
 Totalt  

 



  

BILAGA 4 
Spridningstidpunkter för stallgödsel fr.om. 1/1-2011 
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2a. Allmänt om verksamheten 
 
Miljöbalken samt bestämmelser tagna utifrån den (förordningar, föreskrifter etc.) utgör 
grunden i miljötillsynen på jordbruksverksamhet. 
 
I miljöbalkens 9 kapitel anges att vissa miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga (C-
verksamheter) alternativt tillståndspliktiga (A- eller B-verksamheter). I bilagan till förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan) definieras dessa olika 
typer av verksamheter. Anläggningar som inte finns nämnda där är s.k. U-anläggningar, d.v.s. 
står Utanför listan.  
 
Vanligast är jordbruksföretagen klassade utifrån djurhållningen på gården. Till exempel 
”anläggning för djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän”. Anläggningen har 
verksamhetskoden 1.10 och räknas som en tillståndspliktig anläggning, d.v.s. en s.k. B-
anläggning.   
 
Ett annat exempel är ”anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock ej hägn,” vilket utgör en s.k. C-verksamhet. En sådan anmälningspliktig 
verksamhet har verksamhetskoden 1.20. Vad som innebär med en djurenhet finns även det 
angivet i FMH-bilagan. T.ex. utgör en mjölkko en djurenhet.  
 
I FMH-bilagan finns även fler verksamhetskoder som kan vara aktuella för 
jordbruksverksamheter. Det kan t.ex. gälla om en jordbruksverksamhet har en värmepanna 
över en viss storlek, anläggning för produktion av biogas eller någon annan typ av 
verksamhet. Dessa koder kan i sig utgöra grunden för om företaget behöver söka tillstånd hos 
Länsstyrelsen eller Miljödomstolen eller göra en anmälan till den kommunala miljönämnden. 
 
Ansvaret för miljötillsynen på jordbruksverksamheter som är klassade som A- och B-
anläggningar åligger i grunden Länsstyrelsen och för övriga, d.v.s. C- och U-anläggningar, 
där åligger ansvaret den kommunala miljönämnden. I Skåne har dock flera kommuner 
övertagit tillsynen från Länsstyrelsen över jordbruksföretag som är klassade som B-
anläggningar. 
 

Övrig lagstiftning och/eller reglering 

Utöver ovanstående indelning i olika typer av verksamheter och ansvarsförhållande så finns 
ytterligare bestämmelser som är av värde att känna till. 
 
För viss djurhållning råder tillståndsplikt utifrån 16 § djurskyddslagen (1988:534). Det gäller 
t.ex. hållande av tio eller fler hästar. Detta tillstånd söks hos Länsstyrelsens djurskyddsenhet 
och berör i första hand djurskyddet hos verksamheten. 
 
De flesta kommuner har enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter krav på tillstånd för djurhållning 
inom tätort, inom detaljplanelagt område. Sådana tillstånd för djurhållning söks hos 
kommunens miljönämnd. 
 
Det finns även specifika krav som gäller djurhållning, lagerhållning av gödsel, spridning av 
gödsel och bekämpningsmedel, kemikaliehantering med mera inom vattenskyddsområden för 
vattentäkt. I de fall skyddsföreskrifter har upprättats och fastställs för en vattentäkt 
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(ytvattentäkt alternativt grundvattentäkt) så är det brukligt att man reglerar ovanstående 
frågor.  

2c. Egenkontroll, certifiering (Förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll) 
 
Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 
verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom 
egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 
åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten 
begär det. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare 
föreskrifter om kontrollen. 
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 1 § gäller denna 
förordning för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som omfattas 
av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket får 
meddela föreskrifter om att kraven i denna förordning ska gälla för vissa slag av yrkesmässigt 
bedrivna verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt första 
stycket.  
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 2 § innebär denna 
förordning ingen inskränkning i de krav rörande verksamhetskontroll som en 
tillsynsmyndighet kan ställa i ett enskilt fall eller som kan ha föreskrivits enligt annan 
lagstiftning. Av 1 kap. 3 § miljöbalken följer att denna förordning inte reglerar frågor som rör 
arbetsmiljön.  
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 3 § finns allmänna 
bestämmelser om verksamhetsutövarens kontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. Vad som i denna 
förordning sägs om verksamhet ska i tillämpliga delar även gälla sådana åtgärder som avses i 
1 § första stycket.  
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 4 § ska för varje 
verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret 
för de frågor som gäller för verksamheten enligt  
1. miljöbalken,  
2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt  
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av 
de författningar som avses i 1 och 2.  
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 5 § ska 
verksamhetsutövaren ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och 
kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det 
som förskrivs i första stycket ska dokumenteras.  
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 6 § ska 
verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar 
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ska dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan 
leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående 
underrätta tillsynsmyndigheten om detta.  
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 7 § ska 
verksamhetsutövaren förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som 
hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.  
Förteckningen ska uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna:  
1. Produkten eller organismens namn,  
2. omfattning och användning av produkten eller organismen,  
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt  
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet.  
 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 8 § får Naturvårdsverket 
och Socialstyrelsen inom sina ansvarsområden enligt förordningen (1998:900) om tillsyn 
enligt miljöbalken meddela ytterligare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.  
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur den som utövar miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. miljöbalken ska utöva sådan kontroll som avses i 26 kap. 19 § miljöbalken 

LRF Miljöhusesyn är ett bra exempel på egenkontrollprogram. 

2d. Areal – Markkartering – Spridningsareal 

Egenkontroll 
Kontroll av markkartan (omkartering) bör normalt ske vart 10:e år. Kortare intervall (7-9 år) 
kan vara lämpligt vid varierande jordartsförhållanden, stort kalkningsbehov, intensiv 
vallodling, lätta jordar eller ändrad stallgödselanvändning. Längre intervall (11-15 år) kan 
vara aktuellt vid jämna jordartsförhållanden, inget kalkningsbehov, måttlig 
stallgödseltillförsel, beräknad växtnäringsbalans för P och K i växtföljden eller regelbunden 
uppföljningskartering. Uppvisar den första omkarteringen förväntade resultat utifrån gödsling 
och skördar, kan det längre intervallet tillämpas vid nästa omkartering om gödslingsråden 
följs. Vid låga växtnäringstillstånd i marken är det dock särskilt viktigt att markkartering sker 
regelbundet, så att inga oväntade skördeförluster uppkommer till följd av felaktig gödsling.  
Uppföljningskartering avser extensivare provtagning som sker minst vart 3:e år. Denna kan 
antingen avse vissa intressanta provpunkter, ca var 5:e jämfört med fullständig markkartering, 
som fastläggs genom GPSpositionering (globalt positioneringssystem) eller provtagning längs 
en linje som väl representerar skiftets dominerande jordart. Varje linje bör högst representera 
15 ha. Analys som sker efter linjeprovtagning kan inte direkt jämföras med punktkartering, 
eftersom provpunkterna inte sammanfaller. Återkommande linjeprovtagning kan däremot 
jämföras med tidigare provtagningar. I första hand rekommenderas uppföljningskartering med 
GPS-positionering, eftersom det ger bättre underlag för anpassad gödsling. Vid kortare 
tidsmässigt intervall mellan provtagningarna kan man snabbare avgöra om växtnäringshalten 
ökar, minskar eller ligger kvar på oförändrad nivå. För att kunna jämföra analysvärden mellan 
olika år är det nödvändigt att proven tas ut vid samma årstid. (Riktlinjer för gödsling och 
kalkning 2010 JBV Jordbruksinformation 13-2009) 
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Spridningsareal 

Vad som får räknas in i spridningsarealen framgår i checklistan. Det framgår i Statens 
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring (SJVFS 2004:62) 18 §. 

3. Stallgödsellagring (Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i 
jordbruket) 

Egenkontroll 
Enligt SJVFS 2004:62 4 b § ska inom känsliga områden dokumentation finnas över hur 
lagringsvolymen i enlighet med 4 a § har beräknats. Dokumentationen ska sparas och finnas 
tillgänglig så länge beräkningen gäller för företaget. 

3b. Lagring av stallgödsel (Krav vid mer än 2 DE i genomsnitt på 
årsbasis) 
 
Gödselplatta – En definition bör kunna vara - en hårdgjord tät yta (ej asfalt ) som är utformad 
så att all form av näringsläckage till omgivningen minimeras. Viktigt vid utformning av en 
gödselplatta är plattans lutning ev. anslutningar till behållare och ev. behov av extra 
stödkanter/vulster. 
 
Flyt- urinbehållare - Påfyllning av urin och flytgödsel till urin- och flytgödselbehållare ska 
ske under täckning. Undantag gäller dock vid påfyllning som sker innan ett svämtäcke 
återskapats. Vid påfyllning av icke pumpbar gödsel till urin- och flytgödselbehållare får denna 
ske ovanifrån förutsatt att öppningen i täckningen hålls så liten som möjligt för att minimera 
ammoniakförlusterna. 
 

3c. Lagringskapacitet stallgödsel (Förordning (1998:915) om 
miljöhänsyn i jordbruket 6 §, SJVFS 2004:62, 4, 6-7 §§)  
 
Minsta lagringstid är för; 
 
All djurhållning < 10 de – 6 månader  
 
Nöt, hästar, får och getter  > 10 de – 8 månader 
 
Annan djurhållning > 10 de – 10 månader 
 
Från dessa krav undantas dock jordbruksföretag med högst två djurenheter i genomsnitt på 
årsbasis. 
 
Lagringsvolym; 
Lagringsutrymmen för stallgödsel i jordbruk eller andra verksamheter bör åtminstone vara så 
stora att gödseln kan lagras under perioder och väderleksförhållanden då spridning är 
förbjuden eller olämplig, eller tills dess gödseln kan tas om hand på annat sätt.  
 
Följande punkter bör ingå vid bestämning av lagringsvolym: 
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 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.  

 
 Vid bestämning av lagringsvolym kan schablonvärdena för olika 

produktionsinriktningar i bilaga 7 i SJVFS 2004:62 användas som utgångspunkt. 
 

 Dokumentation ska finnas över hur lagringsvolymen i enlighet med ovanstående har 
beräknats. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig så länge beräkningen 
gäller för företaget. 

 
 

3d. Urin- och/eller flytgödselbehållaren täcks av ett stabilt 
svämtäcke eller av annan täckning (SJVFS 2004:62, 5a §) 
 
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 det återskapas snarast möjligt. Om 
svämtäcket på en flytgödselbehållare skadas eller bryts i samband med omrörning eller 
spridning av gödseln bör ett stabilt svämtäcke ha återskapats inom 14 dagar. Efter en 
fullständig tömning kan en något längre tid acceptera som gödselnivån i behållaren är så låg 
att det av praktiska skäl inte går att t.ex. blanda ner fastgödsel eller halm. Tiden för 
återskapande bör vid tömning räknas från det att gödsel åter börjar tillföras behållaren. På en 
urinbehållare bör ett stabilt svämtäcke återskapas inom 7 dagar efter spridning. Om annan 
täckning, exempelvis tak, skadats bör detta åtgärdas inom 14 dagar. Om inte detta är praktiskt 
möjligt bör alternativ täckning användas för att minimera ammoniakförluster under den tid det 
tar att åtgärda skadan på den ursprungliga täckningen. 
 

3f. Lagringsutrymmet för stallgödsel är utformat så att ej avrinning 
eller läckage sker till omgivningen 

Att tänka på vid all typ av gödsellagring! 

Alla lagringsplatser för stallgödsel ska vara utformade på ett godtagbart sätt med hänsyn till 
läckage och avrinning från lagringsplatsen. Finns det risk att lakvatten från lagrad gödsel 
medför olägenhet för människors hälsa eller miljön måste utrymmet utformas så att läckage 
och avrinning till omgivningen inte sker. Risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 
anses särskilt föreligga om ytvatten eller grundvatten förorenas genom avrinning eller läckage 
från lagringsplatsen.  
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Placeringen av lagringsplats för gödsel bör alltså väljas så att; 
 
Eventuellt läckage från lagringsplatsen får så liten negativ effekt på omgivningen som 
möjligt, t.ex. att gödsel inte spolas ned i närliggande ytvatten eller förorenar grundvatten 
 
Olägenheter för människors hälsa i form av t.ex. lukt och flugor inte uppkommer för 
närboende.  
 
För att säkerställa att läckage och avrinning från ett lagringsutrymme för stallgödsel inte sker 
bör lagringsutrymmet regelbundet inspekteras så att defekter kan upptäckas och åtgärdas.  
 
Observera att gödsellagring inne i stallbyggnad, exempelvis i ströbädd, får inräknas i 
utrymme för lagring av stallgödseln dock får mellanlagring direkt på mark utomhus inte 
tillgodoräknas lagringsvolymen. 

 

3g. Tillfällig lagring i stuka (SJVFS 2004:62, 7 §, Allmänt råd) 
 
Nedan redovisas de två varianter som ofta diskuteras avseende lagring av fastgödsel i fält. 
Observeras bör vid denna typ av lagring de beslut som ev. kan vara aktuella för företaget att 
beakta avseende ex beslut om tillståndsplikt eller anmälningsplikt där ofta villkor resp. 
försiktighetsmått finns som reglerar denna typ av hantering av fastgödsel. 
 
Tillfällig lagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i stuka i fält 
bör endast ske av gödsel som kan lagras till minst 1 meters höjd. Lagringstiden bör alltid 
hållas så kort som möjligt vid denna typ av lagring och enl. praxis har man ofta talat om max 
3 veckors lagringstid. En begränsad lagringstid är motiverad i synnerhet om kväveinnehållet, 
i gödseln är högt (t.ex. fjäderfägödsel eller nötgödsel med liten halminblandning). Gödsel med 
större inblandning av strömedel och som kan lagras uppåt 2 meters höjd, gödsel med lågt 
näringsinnehåll eller komposterad gödsel bör kunna lagras under något längre tid. 
 
Vid tillfällig lagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i fält bör 
följande beaktas: 
 

1. Att stukan placeras på det fält där gödseln senare ska spridas. Vid återkommande 
lagring på samma fält bör lagringsplatsen flyttas inom fältet och inte återkomma till 
samma plats inom en period av 5 år. 

 
2. Att mängden gödsel som läggs ut inte är större än vad som kan anses motiverat med 

hänsyn till växtnäringsbehovet på det aktuella fältet. 
 

3. Att lagringsplatsen väljs eller anordnas så att läckage till följd av utlakning eller 
ytavrinning från gödseln vid tö eller häftigt regn kan undvikas och att ytvatten eller 
dricksvattentäkt inte riskerar att förorenas. 

 
4. Att lagringen inte sker på plats där det finns risk för översvämning, ansamling av 

vatten eller hög grundvattennivå under lagringstiden. 
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5. Att jordarten på lagringsplatsen är av sådan karaktär att den förhindrar snabb 
genomrinning genom markprofilen. 

 
6. Att lagringen inte sker direkt ovanför kända dräneringsledningar. 

 
7. Att utläggningen kan ske utan att markskador uppkommer. 

 
8. Att lagringsplatsen väljs eller anordnas så att olägenheter i form av t.ex. lukt och 

flugor inte uppkommer för närboende 

 

3h. Kompostering i stuka (SJVFS 2004:62, 7 §, Allmänt råd) 
 
Kompostering av stallgödsel i jordbruk som har krav på utrymme för lagring bör i första hand 
utföras i utrymmen som uppfyller kraven för lagring. 
 
Kompostering av gödsel som kan lagras till minst 2 meters höjd och som behöver 
komposteras innan spridning kan dock ske i stuka i fält. Vid sådan kompostering bör följande 
beaktas: 
 

1. Att komposteringen i första hand sker under sommarhalvåret (april till oktober). Detta 
är dock inte lika angeläget när det gäller gödsel med riklig inblandning av strömedel 
t.ex. hästgödsel. 

 
2. Att gödseln sprids vid närmast lämpliga tillfälle efter det att komposteringen av 

materialet är avslutad. 
 

3. Att kompost som ligger kvar längre än till oktober månad täcks med tätt material. 
Hästgödsel eller dylikt med stor inblandning av halm behöver dock inte täckas. 

 
4. Att utläggning i en och samma kompost sker under en begränsad tidsperiod. 

 
5. Att komposten placeras på åkermark som är i bruk och på det fält där gödseln senare 

ska spridas. Vid återkommande lagring på samma fält bör komposteringsplatsen 
flyttas inom fältet och inte återkomma till samma plats inom en period av 5 år. 

 
6. Att en gröda anläggs på platsen så snart som möjligt efter det att gödseln avlägsnats. 

 
7. Att lagringsplatsen väljs eller anordnas så att läckage till följd av utlakning eller 

ytavrinning från gödseln vid tö eller häftigt regn kan undvikas och att ytvatten eller 
dricksvattentäkt inte riskerar att förorenas. 

 
8. Att lagringen inte sker på plats där det finns risk för översvämning eller ansamling av 

vatten under komposteringstiden. 
 

9. Att jordarten på platsen inte är av sådan karaktär att det sker en snabb genomrinning 
genom markprofilen. Sandjordar bör därför undvikas. Tyngre jordar kan bearbetas 
ytligt innan kompostering för att undvika att snabb genomrinning sker genom sprickor 
och maskgångar. 
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10. Att grundvattenytan på platsen inte ligger nära markytan och att det inte förekommer 

risk att grundvattenytan stiger till markytans nivå under komposteringstiden. 
 

11. Att komposten inte placeras på en plats som utgör infiltrationsområde för 
dricksvattentäkt. 

 
12. Att komposteringen inte sker direkt ovanför kända dräneringsledningar. 

 
13. Att utläggningen kan ske utan att markskador uppkommer. 

 
14. Att komposteringsplatsen väljs så att olägenheter för närboende i form av t.ex. lukt 

och flugor inte uppkommer. 
 

15. Att komposten ordnas på sådant sätt att kompostering främjas bl.a. genom att storlek 
och utformning på stukan anpassas så syrebrist kan undvikas. 

 

4. Växtnäring 

4c. Arealen är tillräcklig i förhållande till tillförsel av stallgödsel och 
andra organiska gödselmedel (SJVFS 2004:62, 8-14 §§ & 18-19a §§, 
20 §) 

Fosfor 

Under en femårsperiod får det max tillföras 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och 
år. Gödseln ska ha tillförts på hela spridningsarealen om inte verksamheten har tillgång till 
större spridningsareal än vad som krävs för att klara kravet på 22 kg totalfosfor per hektar 
spridningsareal och år. 
 
Det finns övergångsbestämmelser för jordbruksföretag som i genomsnitt har fler än tio 
djurenheter på årsbasis och som inte efter den 1 januari 2006 har beslut avseende anmälan 
eller tillstånd enligt MB. Fram till 2013 får dessa verksamheter tillföra stallgödsel beräknat på 
djurtätheten enligt tabellen i bilaga 5 till SJVFS 2004:62 (bilaga 1 till checklistan).  
 
Fosforinnehållet kan bestämmas genom ett schablonvärde på mängden fosfor som utsöndras 
från olika djurslag enligt bilaga 8 till SJVFS 2004:62 (bilaga 2 till checklistan) eller genom en 
balansberäkning. I en fosforbalansberäkning ska följande ingå:  
Ingående värden i balansen 
• Foder (även till avkomma om dessa räknas till moderdjuret) 
• Eventuella livdjur som köpts in och som växer till i verksamheten 
Utgående värden i balansen 
• Levererade produkter (mjölk, kött, ägg, skinn m.m.) 
• Sålda liv- och utslagsdjur 
Differensen mellan in- och utgående värden i balansen kan anses utgöra den mängd fosfor 
som utsöndras med stallgödseln. 
 
Om fosforinnehållet i stallgödseln har bestämts genom balansberäkningar bör dessa 
beräkningar dokumenteras. Beräkningarna bör sparas under minst sex år. 
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Kväve 

Max 170 kg kväve per hektar spridningsareal och år får tillföras. Räknat som ett genomsnitt 
för verksamhetens hela spridningsareal. Kväve som förloras i samband med spridningen får 
inte räknas bort från gödselns ursprungliga kväveinnehåll. Dessutom får max 60 kg 
lättillgängligt kväve tillföras inför höstsådd av oljeväxter respektive 40 kg lättlillgängligt 
kväve inför höstsådd av övriga grödor. Dessutom ska den mängd lättlillgängligt kväve som 
tillförs vara anpassad till grödans behov. 
 
Observera att begränsningen av max tillförsel av kväve och fosfor gäller bara stallgödsel och 
andra organiska gödselmedel och därmed inte mineralgödsel. 

4d. Spridningen anpassas till grödans behov (SJVFS 2004:62, 20§) 
 
Kvävetillförseln via gödselmedel ska begränsas så att den inte överstiger grödans behov 
utifrån växtplatsens produktionsförmåga. En beräkning av gödslingsbehovet ska göras med 
utgångspunkt från den förväntade skördenivån för det aktuella fältet. Vad som ska ingå finns i 
bilaga 6 till SJVFS 2004:62. Till hjälp för beräkningen finns bilaga 9 med schablonvärden för 
kväveinnehåll och förluster, bilaga 10 med schablonvärden för ungefärlig verkan av 
stallgödsel vid jämn spridning, bilaga 11 om olika grödors förfruktseffekt och bilaga 12 med 
långsiktig kväveverkan av stallgödsel. Information finns även i Jordbruksverkets riktlinjer för 
gödsling och kalkning.  
 
Beräkningen ska användas som utgångspunkt för gödslingen och dokumenteras skriftligen i 
t.ex. växtodlings- eller gödslingsplan. Utförd gödsling ska också dokumenteras.  

4e. Andelen höst- eller vinterbevuxen mark är minst 60 % (SJVFS 
2004:62, 29-34 §§) 
 
Om ett jordbruksföretag har mer än 5 hektar åkermark i Blekinge, Skåne eller Hallands län 
ska minst 60 procent av marken vara höst- eller vinterbevuxen, så kallad grön mark. Det är 
bara åkerareal som berörs av bestämmelserna, inte betesmark utanför åkern.  
 
Reglerna är framförallt till för att minska utlakningsförlusterna av kväve under höst- och 
vinterperioden samt att minska jorderosionen. Anledningen till att utlakningen blir mindre 
beror dels på att under den tid temperaturen främjar biologisk aktivet i marken kan växter med 
ett utvecklat rotsystem ta upp kväve som mineraliseras och dels att växter tar upp vatten 
genom markprofilen och hämmar därmed utlakningen. Även risken för jorderosion minskar 
och därmed borttransport av fosfor och andra näringsämnen som är bundna till jordpartiklar. 
 
Tidpunkter (sådd-brytning) 
För att åkermark ska anses vara höst- eller vinterbevuxen måste grödor senast sås och tidigast 
brytas enligt följande tabell.   
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Gröda  Sådd senast Får brytas tidigast 

Övervintrande gröda t.ex. 
höstspannmål eller höstoljeväxter a 

15 oktober  Nästa vår  

Vall, fleråriga frukt- och bärodlingar, 
energiskog b 

   20 oktober  

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

   20 oktober (Ingen 
jordbearbetning eller kemisk 
behandling får ske innan dess)  

Vall och fånggrödor med mer än 1/4 
baljväxter  

   Nästa vår  

Fånggrödor b 31 juli  20 oktober  

Fånggrödor c 15 oktober  Nästa vår  

 
a Sådd av t.ex. höstvete som huvudgröda som inte kommer att brytas förrän året efter ska vara 
utförd senast den 15 oktober.  
b Tillväxten av vall, fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog samt fånggrödor som är 
sådda före den 1 augusti får man tidigast avbryta, mekaniskt eller kemiskt, den 20 
oktober. 
c Tillväxten av fånggrödor sådda den 1 augusti eller senare får avbrytas tidigast under 
efterföljande vårsäsong 
 
När det gäller vall och fånggrödor med 1/4 baljväxter är det med avseende på ytandel av 
växttäcket som räknas. 
 

Godkända grödor 

Grödor som är godkända att användas för att marken ska räknas som höst- eller vinterbevuxen 
är följande: 
 

1. vall 
2. höstoljeväxter 
3. höstsäd 
4. sockerbetor, fodersocker- och foderbetor, morötter, rödbetor och andra liknande 

rotväxter (ej potatis) 
5. fleråriga frukt- och bärordlingar 
6. energiskog 
7. fånggrödor 

 
Även åkermark efter spannmåls– och oljeväxtodling får räknas som höst– eller vinterbevuxen, 
men bara om marken är obearbetad från axgång i spannmålsodling respektive från blomning i 
oljeväxtodling. Grödorna ska vara sådda med en normal utsädesmängd 
Som höstbevuxen åkermark får i Blekinge, Skåne och Hallands län även räknas fånggrödor i 
form av vitsenap och oljerättika sådda före den 20 augusti.  
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Definitioner: 
Fånggrödor – Växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som 
odlas med syfte att minska växtnäringsförluster efter huvudgrödans skörd 
Efterföljande vårsäsong - Efterföljande vårsäsong börjar när förberedelser kan starta inför 
vårbruket, dock tidigast den 1 januari. 

4f. Spridningstidpunkter samt kraven på nedbrukning av 
stallgödseln och/eller flytgödsel hålls (SJVFS 2004:62, 23-27 §§) 
 
Inga gödselmedel (inkluderar mineralgödsel) får spridas under 1 nov- 28 feb. Spridning i 
fånggröda är inte tillåtet.  
 

 
 
Vid spridning av gödselmedel ska hänsyn tas till jordförhållandena, t.ex. vid genomsläppliga 
jordar är det lämpligt att gödselgivan delas upp på fler spridningstillfällen för att minska 
risken för läckage. 
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4g. Skyddszoner vid gödselspridning (SJVFS 2004:62, 24a-24b §§) 
 
Spridning av gödselmedel får inte ske om marken är snötäckt, frusen, vattenmättad eller 
översvämmad. Det måste finnas ett skyddsavstånd på minst 2 meter till vattendrag och sjöar. 
Kontrollera hur lantbrukaren klarar av att hålla skyddsavståndet, lämplig teknik vid spridning 
med centrifugalspridare är kantvinge eller limiter. Om marken mot vattendrag eller sjö lutar 
mer än 10 % (10/100) får inte gödselmedel spridas. 

4h. Vid spridning av flytgödsel i växande gröda har detta skett med 
en teknik som minskar ammoniakförlusterna 
 
1. Bandspridningsteknik (släpslangspridare) 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. 
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. 

4i. Journalföring vid bortförande/mottagande av gödsel 
 
Enligt SJVFS 2004:62, 13 § ska jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra 
organiska gödselmedel ha dokumentation 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. Anteckningarna ska 
sparas och finnas tillgängliga under minst sex år. 
 
Enligt SJVFS 2004:62, 14 § ska på jordbruksföretag som för bort stallgödsel finnas 
dokumentation 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. 

4j. Används mineralgödsel? 
 
Kontrollera kadmiuminnehållet i mineralgödseln samt spridningsteknik (se 4g). Det ska 
framgå att kadmiuminnehållet i mineralgödsel max får vara 100 g kadmium per ton fosfor. 
Mineralgödsel får inte spridas under perioden 1 nov- 28 feb.  
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5. Slam/ Aska 

Egenkontroll 
Enligt SNFS 1994:2 10 § ska brukaren av åkermarken 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 ska ske med hjälp av provtagning och analys av representativa jordprover i 
överensstämmelse med de metoder som anges i bilaga D och E.  
 
Uttagna markprover ska analyseras med avseende på  
1. pH,  
2. torrsubstans,  
3. bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink. 

5a. Spridning av slam/aska sker 
 
Med övriga gödselmedel avses produkter som förutom stallgödsel sprids på åkermark och har 
jordförbättrande egenskaper.  

Är produkten ett gödselmedel eller ett avfall? 

Om en produkt ska räknas som ett avfall eller inte måste avgöras i varje enskilt fall. Det är 
flera faktorer som avgör. För att en produkt inte ska ses som ett avfall ska användningen vara 
laglig, ytterligare behandling ska inte behövas och produkten ska vara en del av 
produktionsprocessen. Dessutom ska syftet med användningen vara att produkten ska 
användas som ett jordförbättrande medel. Om inte produkten kan klassas som avfall krävs inte 
heller någon anmälan till kommunen för mellanlagring, då det är avfallsförordningen som 
reglerar detta. Om det istället konstateras att produkten är ett avfall får den inte spridas på 
åkermark. För vidare hjälp att tolka, se bilaga 2 i EU:s tolkningsmeddelande om avfall och 
biprodukter.  

Slam 

Vilken problematik finns? 

Eftersom slammet innehåller en del näringsämnen finns ett långsiktigt mål om att återföra 
dessa till marken. För just fosfor, som är en ändlig resurs, har riksdagen satt upp ett miljömål 
att minst 60 % av fosforn i avloppsslam ska återföras till marken. Detta innebär inte att 
slamspridning är okomplicerat eftersom slammet innehåller tungmetaller, kemikalier vi 
använder i samhället samt läkemedelsrester.  
 
Halten av tungmetaller har de senaste hundra åren stigit i åkermarken. Kadmium är den metall 
som innebär störst risk för människors hälsa. Kadmium bryts inte ner vilket gör att halterna i 
marken successivt ökar genom främst slamtillförsel och mineralgödsling. 
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Vad innebär certifiering? 

Genom en Revaqcertifiering förbinder sig avloppsreningsverkan att arbeta med att få ner 
halterna av oönskade ämnen i slammet. Krav ställs på administrationen av slammet som t.ex. 
krav på spårbarhet och att en anmälan skickas till kommunen inför spridning. Lagstiftningen 
gör ingen skillnad på om ett slam är certifierat eller inte och därför bör man som kommun 
behandla all slamspridning på samma sätt. 
 

Hur hanterar man som kommun slamspridning på ett lämpligt sätt? 

I stora delar av Skåne är halterna av kadmium förhöjda. Slamspridningen har dessutom ökat 
kraftigt under den senaste tiden. Detta motiverar att man som kommun kräver att jordprov tas 
på den mark där slam ska spridas. Lagstöd för detta finns i slamkungörelsen 1994:2 10 § och 
miljöbalkens hänsynsregler. Syftet med proven är att undersöka om marken innehåller 
förhöjda metallhalter.  
 
Om det finns misstankar om att marken innehåller förhöjda halter av metaller så ska 
provtagning göras enligt slamkungörelsen. Finns det inga direkta misstankar är det lämpligt 
att det utförs en linjekartering, som är en mindre omfattande kartering. I bilaga 4 i” Riktlinjer 
för gödsling och kalkning 2010” står det att läsa mer om hur denna kartering ska utföras. 
 
Det är dessutom lämpligt att kommunen begär att få in uppgifter på var slam ska spridas, i 
vilka mängder samt analysprov av slammet. Lagstöd finns i Miljöbalken 26 kap 21 §. 
(upplysningsskyldighet). För att i framtiden kunna ha en uppfattning om var slam har spridits 
så bör denna dokumentation sparas på kommunen.  
 
Slam bör också analyseras utifrån salmonellaförekomst. 

Aska 
 
Askan ska innehålla tillräckligt mycket näringsämnen för att det ska vara motiverat att sprida 
den på åkermark, den ska alltså tillföra marken något och spridningen får inte vara ett sätt att 
bli av med aska.  
 
Det finns inget regelverk som reglerar spridning av aska på åkermark. Den lagstiftningen som 
lämpligast används som riktlinje för gränsvärden i aska och jord är kungörelsen 1994:2 som 
reglerar spridning av rötslam på åkermark. Hänsynsreglerna i Miljöbalken är också lämpliga 
att använda sig av. Det finns fall där giftiga ämnen har förekommit i askan och en fullständig 
analysrapport över vad askan innehåller samt uppgifter om dess ursprung ska redovisas till 
kommunen. Det gäller att vara extra uppmärksam på aska som inte har jordbruksursprung. 
Spridning av aska från egen halmpanna är lättast att motivera. I de fall där man vill sprida 
aska som inte har uppstått genom förbränning av produkter från gården bör jordprov tas. En 
linjekartering är lämplig om det inte finns misstankar om förhöjda metallhalter i jorden (mer 
information finns i bilaga 4 i” Riktlinjer för gödsling och kalkning 2010”). Finns misstankar 
om förhöjda värden i marken bör provtagning enligt kungörelsen 1994:2 utföras. 

Sockerbrukskalk 
 
Sockerbrukskalk sprids främst för att tillföra marken kalk. Det är endast de lantbrukare som 
har odlingskontrakt med Nordic sugar har möjlighet att ta emot sockerbrukskalk. Kadmium 
halten i sockerbrukskalk brukar inte vara något problem, den går att jämföra med 
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kadmiumhalt i mineralgödsel. För att få en uppfattning om kadmiumhalt i sockerbrukskalk 
kan man göra en jämförelse med halten i annan kalk, exempelvis s.k. Ignaberga kalk.  
 
Lantbrukarna behöver inte informera kommunen om spridning av sockerbrukskalk, att 
återföra den bidrar till ett kretslopp på åkermarkan. De lantbrukare som har tillgång till kalken 
använder den vanligtvis en gång i växtföljden.  
 



Resultatsammanfattning och diskussion 

Som en del i projektet tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage togs det fram 

en webenkät till de kommuner som anmält deltagande i kampanjen. Det var sju frågor totalt i 

enkäten samt möjlighet att inkomma med kommentarer.  

Nedan görs en sammanfattande analys av de resultat som inkommit samt en diskussion över 

kommentarer och förbättringsmöjligheter. Av ca 24 kommuner som anmälde att de ville vara 

med i tillsynskampanjen var det 10 (15 kommuner om man räknar in kommunerna inom 

Söderåsens miljöförbund) som svarade på enkäten.  

Svarsfrekvens på enkäten och deltagande i tillsynskampanjen 

Anledningen till den relativt låga svarsfrekvensen av enkäten kan bero på flera faktorer. Det 

finns anledning att tro att det fanns kommuner som till en början anmälde deltagande i 

projektet men inte hade möjlighet att medverka. Likaså finns anledning att tro att det finns 

kommuner som har varit med i projektet och använt projektmaterialet men inte svarat på 

enkäten. Att få in svar på enkäterna är viktigt men är generellt svårt. När webenkäten låg ute 

skickades det ut ett par påminnelser att kommunerna skulle fylla i enkäten. För att fånga upp 

de som varit med i projektet men inte svarat på enkäten skulle förmodligen mer personliga 

påminnelser ge högre svarsfrekvens men generera en större administrativ arbetsinsats.   

Att det finns kommuner som anmält deltagande men inte varit med projektet kan t.ex. bero på 

att Jordbruksverket gick ut med att de skulle köra en tillsynskampanj (Effektiv näring) inom 

växtnäringsområdet under 2012. Detta tillsammans med Kemikalieinspektionens projekt om 

kemikalier i lantbruken kan ha medfört att kommunerna valt att inte vara med i projektet. En 

annan förklaring som inkommit är att det varit hög belastning i en del kommuner och att det 

inte funnits tid att medverka i projektet. 

2. Har projektmaterialet använts under tillsynen? 

Av tio svar i frågan om man använt projektmaterialet under tillsynen var det sju som svarade 

ja, två som svarade delvis och en som svarade nej. Av kommentarerna som inkommit så hade 

de som svarat delvis samt nej på frågan använt delar av materialet. Checklistan hade anpassats 

för den egna tillsynen dvs. delar som inte var relevanta plockats bort.  

3. Hur många lantbruk har en växtodlingsplan?

I frågan om hur många lantbruk som har en växtodlingsplan blev resultatet 77 % (137 av 177 

lantbruk). Resultatet tyder på att merparten av de inspekterade lantbruken har en 

växtodlingsplan. Det är svårt att säga något om den miljömässiga effekten av detta eftersom 

man i frågan inte tagit hänsyn till hur stor areal som omfattas. En mer ingående analys av 

varje gård med växtodlingsplan kontra tillgänglig areal bör ge en tydligare bild.  

4. Hur många lantbruk har en växtnäringsbalans? 

När det gäller växtnäringsbalans var det 60 % av de inspekterade lantbruken som hade en. 

Anledningen till att resultatet är mindre när det gäller innehav av växtnäringsbalans kan bero 

på att för växtodlingsplan finns det både ett tydligt lagkrav samt att branschen i många fall 

kräver detta.  

En intressant synpunkt när det gäller andelen lantbruk som har en växtnäringsbalans är att det 

stämmer överens med andelen lantbruk som är medlemmar i Greppa Näringen. Av 

kommentarer som inkommit finns en del fall när växtnäringsbalans har funnits men att den 



har varit bristfällig samt att lantbrukaren i en del fall inte tagit del av eller reflekterat över 

resultaten.  

5. Hur många procent av de besökta verksamheterna har godkänd täckning på urin- och 

flytgödselbehållare? 

I frågan om hur många procent som har godkänd täckning på urin- och flytgödselbehållare 

visar trenden på att de flesta har en godkänd täckning. Det är dock svårt att göra någon 

djupare analys på grund av att det statistiska underlaget är litet. Frågan i enkäten inbjuder 

även till en del tolkningsmöjligheter vilket även har visats sig i de kommentarer som har 

inkommit. 

6. Välj om möjligt ut 10 slumpvis djurhållande gårdar som besökts i samband med projektet. 

Ange för varje gård den beräknade spridningsarealen samt den tillgängliga 

spridningsarealen (även areal som gödsel avyttras till ska räknas in i tillgänglig 

spridningsareal). Ange svaret i t.ex. 50/100 där 50 står för behov och 100 för tillgänglig. 

För frågan om den beräknade spridningsarealen kontra tillgänglig spridningsareal har detta 

redovisats för 25 lantbruk. Ingen av de redovisade gårdarna saknar spridningsareal och 

flertalet klarar kravet med god marginal.   

7. Vilka ändringar behöver göras i checklistan/underlagsmaterialet? 

När det gäller frågan om vilka ändringar som behöver göras i checklistan inkom synpunkter 

om checklistans omfattning, mindre strukturella förändringar samt att några av frågorna 

ansågs onödiga eftersom det saknades lagstöd.  

När det gäller checklistan utformning och omfattning togs den fram utifrån att både stora och 

små kommuner skulle kunna vara med i tillsynsprojektet. Lantbrukens inriktning och 

inspektörernas erfarenhet av lantbrukstillsyn ser olika ut i olika delar av Skåne och därför 

ansåg projektgruppen att det är bättre att ha en heltäckande checklista. I och med detta blev 

checklistan relativt omfattande. Checklistan skickades ut i redigerbart wordformat för att 

kommunerna skulle ges möjlighet att anpassa denna efter behov.  

Övriga kommentarer som inkom var bland annat önskemål om att man gick igenom 

checklistan lite mer ingående på seminariet inför uppstart av projektet tillsammans med alla 

inspektörer och hade diskussioner kring frågorna. Avslutningsvis ansågs checklistan och 

underlagsmaterialet vara brett och väl till hjälp för att inspektera lantbruken. 
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Välkomna att delta i tillsynskampanj inom projektet 
Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage 
 
Inom projektet ”Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage” genomförs en 
tillsynskampanj som sträcker sig från februari 2011 till den 31 oktober 2011 och vänder sig till 
de kommunala tillsynsmyndigheterna i Skåne. 
 
Projektarbetsgruppen har, utifrån olika exempel på befintliga checklistor, sammanställt en 
förhoppningsvis komplett checklista med laghänvisningar avsedd att fungera för all lantbrukstillsyn 
oavsett inriktning och storlek på verksamhet. Till checklistan har utarbetats en handledning eller 
underlagsmaterial för tillsynsmyndigheten beträffande växtnäringsfrågor.  
 
Projektmaterialet som härmed bifogas omfattar 
Checklista (protokoll för lantbruksinspektion), ver 2010-11-30 
Underlagsmaterial till ovanstående, ver 2010-11-30 
samt en bakgrund om tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsförluster  
 
Målet med tillsynskampanjen är att genom inspektion av jordbruksföretag bidra till ett minskat 
växtnäringsläckage. För att utvärdera tillsynskampanjen behöver samverkansgruppen svar på ett 
antal frågor. Vi återkommer under tillsynskampanjens senare del med en webbenkät för svar på 
frågorna. 
 

1. Hur många tillsynsbesök har kommunen genomfört under tillsynskampanjen?  
2. Har projektmaterialet används under tillsynen? 
3. Hur många lantbruk har en växtodlingsplan? 
4. Hur många lantbruk har en växtodlingsbalans? 
5. Har flyt- och urinbehållare effektiv täckning? 
6. Välj om möjligt ut 10 slumpvis djurhållande gårdar som besökts i samband med projektet. Ange för 

varje gård den beräknade spridningsarealen samt den tillgängliga spridningsarealen (även areal som 
gödsel avyttras till ska räknas in i tillgänglig spridningsareal). 

7. Vilka ändringar behöver göras i checklistan/underlagsmaterialet? 
 

Tanken med den långa tillsynskampanjen är att alla ska få tid att genomföra inspektioner under 
"växtsäsongen" 2011. Förhoppningsvis kan vissa också hinna med att delta i KemI´s 
tillsynskampanj som tyvärr inte sträcker sig mer än till halvårsskiftet. Projektmaterialet och 
tillsynskampanjens resultat sammanställs till en slutrapport i november-december 2011. 
 
Vid frågor beträffande tillsynskampanjen kan någon av medlemmarna i projektarbetsgruppen 
kontaktas. Namn och arbetsplats framgår av webbplatsen www.miljosamverkanskane.se. 
Projektmaterialet kan också laddas ner från denna webbplats. 
 
De flesta av Skånes kommuner har anmält sin medverkan i tillsynskampanjen. Projektmaterialet 
distribueras till samtliga kommuners tillsynsmyndigheter, antingen för deltagande i kampanjen eller 
för möjlighet att använda materialet i den löpande tillsynen. 
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Inbjudan att delta i tillsynskampanj inom projektet 

Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage 

 
 
Till projektet ”Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage” kommer det att 
genomföras en tillsynskampanj som sträcker sig från februari 2011 till den 31 oktober 2011 och 
vänder sig till de kommunala tillsynsmyndigheterna i Skåne. 
 
Projektarbetsgruppen har, utifrån olika exempel på befintliga checklistor, sammanställt en 
förhoppningsvis komplett checklista med laghänvisningar avsedd att fungera för all lantbrukstillsyn 
oavsett inriktning och storlek på verksamhet. Till checklistan har utarbetats en handledning eller 
underlagsmaterial för tillsynsmyndigheten beträffande växtnäringsfrågor.  
 
Projektmaterialet som härmed bifogas omfattar 
Checklista (protokoll för lantbruksinspektion), ver 2010-11-30 
Underlagsmaterial till ovanstående, ver 2010-11-30 
samt en bakgrund om tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsförluster  
 
Målet med tillsynskampanjen är att genom inspektion av jordbruksföretag bidra till ett minskat 
växtnäringsläckage. För att utvärdera tillsynskampanjen behöver samverkansgruppen svar på ett 
antal frågor. Vi återkommer under tillsynskampanjens senare del med en webbenkät för svar på 
frågorna. 
 

1. Hur många tillsynsbesök har kommunen genomfört under tillsynskampanjen?  
2. Har projektmaterialet används under tillsynen? 
3. Hur många lantbruk har en växtodlingsplan? 
4. Hur många lantbruk har en växtodlingsbalans? 
5. Har flyt- och urinbehållare effektiv täckning? 
6. Välj om möjligt ut 10 slumpvis djurhållande gårdar som besökts i samband med projektet. Ange för 

varje gård den beräknade spridningsarealen samt den tillgängliga spridningsarealen (även areal som 
gödsel avyttras till ska räknas in i tillgänglig spridningsareal). 

7. Vilka ändringar behöver göras i checklistan/underlagsmaterialet? 
 

Tanken med den långa tillsynskampanjen är att alla ska få tid att genomföra inspektioner under 
"växtsäsongen" 2011. Förhoppningsvis kan vissa också hinna med att delta i KemI´s 
tillsynskampanj som tyvärr inte sträcker sig mer än till halvårsskiftet. Projektmaterialet och 
tillsynskampanjens resultat sammanställs till en slutrapport i november-december 2011. 
 
Vid frågor beträffande tillsynskampanjen kan någon av medlemmarna i projektarbetsgruppen 
kontaktas. Namn och arbetsplats framgår av webbplatsen www.miljosamverkanskane.se.  
 
Anmälan 
Besked om deltagande i tillsynsprojektet och kontaktperson behöver vi senast den 20 januari 2011.  
Kontakta Marianne Bengtsson marianne.bengtsson@kfsk.se, tel 0435-71 99 01 för anmälan. 
 



www.miljosamverkan.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Tel 040-25 20 00 vx
Fax 040/044-25 22 55
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne
Box 13
264 21 Klippan
Besöksadress: Storgatan 33
Tel 0435-71 99  00 vx
Fax 0435-71 99 10 
www.kfsk.se

Skånes kommuner

Detta material om Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage har tagits 
fram som ett projekt för Miljösamverkan Skåne under 2010 och 2011. Huvudsyftet 
med projektet är att bidra till att uppnå miljömålet ”Ingen övergödning”. Genom en 
genomgång av lantbrukets tillsynsområden samt upprättande av en checklista. 

Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på 
webbplatsen www.miljosamverkan.se. Där återfinns också denna rapport såväl som 
styrgruppens projektbeställning och projektbeskrivning som ligger till grund för 
arbetet. 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera 
tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
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