
 

Lathund till tillsynsprojekt  

för integrerat växtskydd 
- Förklaring och vägledning genom projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tillsynsprojeket 

Miljösamverkan Skåne har tagit initiativ till ett gemensamt tillsynsprojekt. I projektgruppen 

ingår även kommunala lantbruksinspektörer och handläggare från länsstyrelsen.  

 

Tillsynsprojektet berör området för integrerat växtskydd med inriktning på biologisk 

mångfald inom jordbruket. 

 

Syfte med projektet 

Syftet med tillsynsprojektet är främst att inspirera om integrerat växtskydd hos lantbrukare 

och tillsynsmyndigheter. Projektets syfte är även att arbeta för en minskad användning av 

växtskyddsmedel och en ökad biologisk mångfald.   

 

Projektet är tänkt att vara ett uppföljande tillsynsprojekt till det projekt Jordbruksverket och 

Kemikalieinspektionen genomförde 2015, då vägledningsmaterial och checklista togs fram. 

Projektet ska utformas genom olika praktiska användbara exempel för olika typer av lantbruk 

och ta lärdom av de mindre framgångsrika delarna från 2015. Projektet ska också ge 

möjlighet till en mer enhetlig och effektiv tillsyn av integrerat växtskydd. 

 

Integrerat växtskydd - vad är det? 

Enkäten som är framtagen i projektet berör endast en begränsad del av kommunernas 

tillsynsansvar inom området integrerat växtskydd (IPM). IPM står för det engelska Integrated 

Pest Management.  

 

Integrerat växtskydd innebär att planera och använda sig av förebyggande metoder för att 

minska angrepp av skadegörare. Att sätta växtskyddsåtgärder i ett större sammanhang och 

minska beroendet av växtskyddsmedel, och det utan att lantbrukaren riskerar sin ekonomi. 

Inom det integrerade växtskyddet ska lantbrukaren även göra insatser för att gynna 

nyttoorganismer, alltså den biologiska mångfalden.  

 

IPM delas upp i fyra följande steg:  

Förebygga, bevaka, behovsanpassa bekämpningen samt att följa upp. Genom att följa dessa 

olika steg kan lantbrukaren minska behovet av växtskyddsmedel.  

   

  Jordbruksverkets nationella figur för IPM.                     Länsstyrelsen Skånes regionala figur för IPM. 

Mer information om integrerat växtskydd finner du på Jordbruksverkets hemsida. 

http://www.jordbruksverket.se/ipm
http://www.jordbruksverket.se/ipm


Hur biologisk mångfald berörs av IPM 

Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska i första hand använda sig av 

förebyggande metoder som exempelvis åtgärder för att skydda nyttoorganismer och öka 

deras antal (enligt 2 kap. 2 § 6 p. SJVFS 2014:42). I bilaga 1 finns en sammanställning av 

berörd lagstiftning, nationell handlingsplan och skånska åtgärder för miljömålen. 

Ett sätt att gynna den biologiska mångfalden är att lämna bekämpningsfria ytor där 

nyttodjuren kan gynnas. Genom att gynna den biologiska mångfalden minskas alltså indirekt 

användningen av växtskyddsmedel och då kan nyttodjuren hjälpa till med bekämpningen av 

skadegörare. 

 

Planering inför tillsynsbesöken  

Verksamheter som berörs 

Det är kommunen som väljer ut vilka verksamheter som ska besökas, men de flesta planerade 

besök inom lantbruk bör kunna ingå i projektet, utom hästgårdar.  

 

Tänk på att möjligheterna och lämpligheten för att genomföra de olika metoderna varierar 

från gård till gård.  

 

Förberedelser  

I samband med bokningen för besöket kan det vara bra att informera om projektet och 

skicka med enkäten så att lantbrukaren kan gå igenom materialet och förbereda sig. Se 

exempel på bokningsbrev i bilaga 2. 

 

Besöket 

Informera om projektet även vid besöket, dess syfte, hur uppföljningen kommer att gå till och 

vidareutveckla frågorna i enkäten utifrån materialet så att det kan bli mer av en diskussion. 

Försök också att återkoppla till lantbrukaren under besöket om ditt intryck och eventuella 

krav på åtgärder.  

 

Uppföljning i tillsynen 

Syftet med tillsynsprojektet är bland annat att uppmärksamma lantbrukarna och er 

inspektörer om hur man kan arbeta för att gynna den biologiska mångfalden i 

jordbrukslandskapet. Tanken är att projektet i första hand ska vara inriktat för att informera 

och inspirera. 

 

Uppmärksammar du brister vid inspektionen kan det vara bra att rekommendera 

lantbrukaren att vända sig till en rådgivare för att få tips och råd. Kommunens uppföljning 

kan vara lämplig att utföra till kommande växtsäsong eller nästa planerat besök beroende på 

bristen. Inom projektet finns det en uppföljningsplan för att på ett bra sätt utvärdera 

resultatet av projektet. Uppföljningen kommer att ske vid nästa planerade besök på gården.  

 

Är bristerna allvarliga i projektet eller i den övriga tillsynen kan du förelägga om åtgärder 

enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. 

 

  



Enkäten  

Enkäten i projektet besvaras digitalt av inspektören efter varje besök. Länken kommer att 

skickas ut till de kommuner i Skåne län som anmäler deltagande i projektet. För övriga 

kommer det att finnas en enkät i pdf-format att trycka ut och använda. 

 

De flesta frågorna i enkäten har flera olika svarsalternativ. Svarsalternativen är exempel på 

åtgärder som lantbrukaren kan genomföra för att uppfylla lagkravet. Det finns inget krav att 

lantbrukaren ska genomföra alla åtgärder och varje åtgärd kan vara mer eller mindre lämplig 

för gårdens förutsättningar. Åtgärderna är slumpvis listade. 

 

Det viktiga är att lantbrukaren kan redogöra för en eller flera åtgärder som hen utför för att 

gynna den biologiska mångfalden*. 

*enligt gällande lagstiftning SJVFS 2014:42 om integrerat växtskydd. 
 

Ställ gärna följdfrågor till lantbrukaren eller informera om ytterligare åtgärder som kan vara 

aktuella utifrån projektets informationsmaterial.  

 

Beskrivning av frågorna i enkäten 

Varför vill projektgruppen att just dessa frågor ställs till lantbrukaren? 

Del 1: Administrativa uppgifter 

Fråga 1 

Administrativa uppgifter behövs för kommunens dokumentation och för återkoppling till 

lantbrukaren. 

Del 2: Uppgifter om verksamheten 

Fråga 2 

Har gården som du besökt en djurhållande verksamhet eller är det en ren växtodlingsgård? 

Vi är intresserade av informationen för att få kunskap om hur många rena växtodlingsgårdar 

som besökts. Vi vill även se om det är någon skillnad på hur verksamheterna arbetar för att 

gynna den biologiska mångfalden utifrån typ av verksamhet. 

Fråga 3 

Hur många hektar som odlas är intressant utifrån den riskbedömning som kommunen gör för 

att ta fram tillsynsintervallet för verksamheten. Men även för att se om det är någon skillnad 

på hur verksamheterna arbetar i dessa frågor utifrån storlek på verksamheten. 

 

Fråga 4 

Detta ger en uppfattning om vilken typ av växtodlingsgård verksamheten bedriver. En längre 

växtföljd kan vara bättre för den biologiska mångfalden, dock kan det på vissa svårbrukade 

fält vara en kortare växtföljd. 

Del 3: Uppgifter om IPM 

Fråga 5 

Vi vill skilja på de verksamheter som har sina åtgärder utspridda över sina marker mot de 

som exempelvis sått in ängsblandning på ett sämre fält eftersom vi vill trycka på vikten av ett 

mosaiklandskap och inte bara antal hektar med åtgärder. Insekter och djur måste kunna hitta 

till de ytor lantbrukaren gjort insatser på. Koncentrerade på färre ytor behöver inte 

nödvändigtvis betyda större ytor. 

https://www.jordbruksverket.se/download/18.ac526c214a28250ac22a00a/1418030482089/2014-042.pdf
https://www.jordbruksverket.se/download/18.ac526c214a28250ac22a00a/1418030482089/2014-042.pdf


Fråga 6 

Här vill vi veta vilka insatser som gjorts för att gynna den biologiska mångfalden som helhet. 

Fråga 7 

Här vill vi att tanken väcks hos lantbrukaren om de insatser som gjorts gynnar just insekter. 

Flera olika växtarter listas och kan ge inspiration till kommande insatser. Här kan du som 

inspektör passa på att diskutera varför lantbrukaren gjort sina växtval och om hen funderat 

på något annat.  

Fråga 8 

Här vill vi att tanken väcks hos lantbrukaren om de insatser som gjorts gynnar just fåglar. 

Olika insatser listas och bilder som exempel finns i informationsmaterialet. Här kan du som 

inspektör passa på att diskutera varför valda insatser gjorts och om hen planerat utföra fler 

eller andra sätt. 

Fråga 9 

Här vill vi att tanken väcks hos lantbrukaren om de insatser som gjorts gynnar just fältviltet. 

Här kan det komma in “insatser” som inte alltid kräver så mycket från lantbrukaren, som 

exempelvis träda eller snöröjda gröna stråk på vintern. Här kan du som inspektör behöva 

vägleda lantbrukaren så hen funderar även på sådant som inte krävt en aktiv insats.  

Fråga 10 

Försök att föra diskussionen på en nivå som känns lämplig för lantbrukaren utifrån intresse, 

tid och ekonomi. Lyft gärna att många insatser kräver väldigt lite insatser av lantbrukaren, 

både ekonomiskt och tidsmässigt. Har lantbrukaren märkt skillnader i den biologiska 

mångfalden under åren som gått eller något särskilt som hen har haft glädje av. Titta i 

informationsmaterialet tillsammans och diskutera var vissa av insatserna skulle kunna 

genomföras.  

Gällande träd/buskar kan detta beröra både planterade och sparade/självsådda växter.  

 

 

 



Bilaga 1 

Här hittar du en sammanställning av berörd lagstiftning, nationell handlingsplan och skånska 

åtgärder för miljömålen. 

Förordningen 

“31 § I artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 finns 

en bestämmelse om att den som använder växtskyddsmedel ska följa de allmänna 

principerna om integrerat växtskydd som   

a. innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga växtskyddsmetoder och 

därpå följande integrering av lämpliga åtgärder som motverkar utvecklingen 

av populationer av skadliga organismer och som begränsar behovet av 

kemiska växtskyddsmedel som används i stråsäd för tillväxtreglering och för 

att underlätta skördearbetet,  

b. håller användningen av växtskyddsmedel och andra former av ingrepp på 

nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt försvarbara och som minskar eller 

minimerar riskerna för människors hälsa och miljön, och  

c. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i 

jordbruksekosystemen och uppmuntrar naturliga mekanismer för bekämpning 

av skadegörare och ogräs.” 

Föreskriften 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd (SJVFS 2014:42). 

“2 § Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska i första hand använda 

förebyggande metoder för att hålla tillbaka skadegörare, ogräs och övrigt som kan 

motivera en växtskyddsåtgärd. Förebyggande metoder som ska prioriteras är   

a. val av växtföljd,   

b. val av odlingsteknik,   

c. val av sort- och växtmaterial,   

d. anpassad gödsling, kalkning, bevattning och dränering,    

e. användning av hygienåtgärder, samt   

f. åtgärder för att skydda nyttoorganismer och öka deras antal.” 

Nationell handlingsplan 

Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 

2019-2022. 

I handlingsplanen framgår det bland annat att pollinerande insekter ska skyddas bättre på 

sidan 6. Vidare på sidan 5 står bland annat följande gällande IPM: 

“Integrerat växtskydd spelar en nyckelroll för att uppnå målen om minskade 

risker vid användning av växtskyddsmedel. Vid tillämpningen av integrerat 

växtskydd används förebyggande åtgärder som till exempel välplanerad 

växtföljd och lämplig odlingsteknik, användning av motståndskraftiga eller 

resistenta växtsorter eller bevarande och uppförökning av nyttoorganismer.”  

(...) 

“I syfte att alla Sveriges odlare ska tillämpa direktivets principer för integrerat 

växtskydd, kommer en kombination av åtgärder användas som t.ex. tillsyn, 

information, utbildning, rådgivning, prognos- och varningssystem, beslutsstöd 



samt ekonomiska styrmedel. Jordbruksverket ansvarar för att vägleda tillsynen 

och vid behov förbättra möjligheterna att efterleva direktivets krav.” 

 

Regional handlingsplan 

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. 

 

För Skånes del, som är ett län med en stor jordbrukssektor, är det av särskild vikt att arbeta 

med integrerat växtskydd även för att skydda vårt vatten.   

 

I Länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram skånska åtgärder för miljömålen 2016 – 2020 finns 

åtgärder för det prioriterade området ”skydd av Skånes natur- och kulturvärden”. Åtgärderna 

innebär att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel inom lantbruket för att öka 

den biologiska mångfalden.   

 

 

 

  



Bilaga 2 

Syftet med texten är att den skickas som ett följebrev i samband med bokning av 

inspektioner som ska utföras i projektet. Klipp och klistra så det passar din kommuns mall 

m.m. och ersätt texten i de gula rutorna. 

 

Förslag på text i följebrev 

Under år 2019-2020 driver Miljösamverkan Skåne ett tillsynsprojekt med syfte att undersöka 

hur lantbrukare i Skåne arbetar med integrerat växtskydd med inriktning på den biologiska 

mångfalden samt inspirera till fortsatt arbete. Tillsynsmyndigheten deltar i tillsynsprojektet 

tillsammans med flera andra skånska kommuner. 

Vid miljöförvaltningens ordinarie tillsynsbesök kommer projektet också att ingå. Inför besöket 

vill vi att du/ni förbereder dig/er genom att läsa igenom och svara på den bifogade enkäten. 

Vid besöket kommer vi sedan att gå igenom enkäten tillsammans. Besöket beräknas ta cirka 

1 timme. 

 

Tid för besöket 

Vi föreslår att komma till dig/er den DATUM kl. TID. 

Kontakta mig om du/ni har frågor eller behöver ändra tiden för besöket.  

 

Kontaktpersoner på miljöförvaltningen 

 

 

Viltåker: Är en odlad yta vars syfte är att gynna djurlivet genom att ge mat och skydd och om så 

görs rätt kan minska skador på närliggande produktionsgrödor. I slättbygd fås bäst effekt om 

olika arter sås in i remsor på viltåkern. Detta för att öka tillgången till föda och skydd under hela 

året. Förslag på grödor/arter att så in på viltåkern är havre eller vete kombinerat med 

fodermärgkål, rödklöver, solros, honungsört, cikoria med flera.  

 


