
Uppstartsdag för tillsynsprojekt

om integrerat växtskydd 2019
18 september 2019

Bollerups Naturbruksgymnasium och Valterslund



Hjärtligt välkomna till 

denna dag!



Schema: Förmiddag, inomhus

08:30-09:00 Fika: Kaffe/te och fralla

09:00-09:15 Välkomna! Niklas Hansson

09:15-10:10 Pass 1: Vad är integrerat växtskydd (IPM), John
Nörregård

10:10-10:30 Paus - 20 minuter

10:30-11:15 Pass 2: Genomgång av projektet, Projektgruppen

11:15-12:00 Pass 3: En lantbrukares syn på integrerat växtskydd,
Magnus Bengtsson

12:00-13:00 Lunch (50 min)



Schema: Eftermiddag, utomhus, ute i fält

13:00-14:30 Pass 4: Hur ser integrerat växtskydd ut i fält?
Magnus Bengtsson

14:30-15:10 Fika inklusive diskussion i arbetsgrupper, workshop

15:10-15:40 Pass 5: Redovisning av arbetsgrupperna och
diskussion

15:40-15:50 Sammanfattning (inkl. Utvärdering), avslut.
Niklas Hansson



• Theres Lundahl, Osby kommun

• Elin Nodbring, Ängelholms kommun

• Evelina Chatters, Lunds kommun

• Gabriella Lundmark, Kristianstads kommun

• Ida Grimlund, Hässleholms kommun

• John Nörregård, Länsstyrelsen

• Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen

• Christel Mårtensson, Länsstyrelsen

• Niklas Hansson, Länsstyrelsen & Miljösamverkan Skåne

Projektgruppen för integrerat växtskydd



1) Gå in på www.menti.com

2) Skriv in KOD: 21 56 71

3) Svara på första frågan och därefter en fråga till

Era förväntningar på dagen

http://www.menti.com/


Integrerat växtskydd

John Nörregård, Länsstyrelsen Skåne



Varför integrerat växtskydd?
(IPM)





Renkavle???!!!!







Vad är integrerat växtskydd?



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 

1. 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,

2. 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

3. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i 
jordbruksekosystemen och uppmuntrar naturliga mekanismer för bekämpning av 
skadegörare och ogräs.

Förordningen



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 
1. val av växtföljd, 
2. val av odlingsteknik, 
3. val av sort- och växtmaterial, 
4. anpassad gödsling, kalkning, bevattning och dränering,
5. användning av hygienåtgärder, samt 
6. åtgärder för att skydda nyttoorganismer och öka deras antal.

Föreskriften



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.

Pollinerande insekter ska skyddas bättre. 

Nationella handlingsplanen



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.

Skånska åtgärder för miljömålen



Varför göra växtskyddsanvändningen hållbarare?

• En viktig miljöfråga

• En viktig ekonomisk fråga

• En viktig resursfråga

….samt delvis ett lagkrav 

















Varför detta område?



• Ett område det kan göras mycket inom

• Insatsen kan vara relativ liten men fortfarande göra stor 
nytta

• Krävs för att få en långsiktig hållbar växtskyddshantering

• Behöver inte vara en expert för att få igång en 
diskussion



Fler fördelar?













Vilka fördelar ser ni här?



1) Gå in på 

www.menti.com

2) Skriv in KOD:

21 56 71

3) Svara på frågan

http://www.menti.com/


RAST

20 minuter

Vi ses igen kl. 10.30



Upplägg för tillsynsprojektet om integrerat växtskydd
Pass 2 – kl. 10:30 Genomgång av projektet

Bakgrund: SJV och KEMI 2015 integrerat växtskydd - jordbruk

• Checklista och lathund togs fram

• Av 791 tillsynsbesök - 99 % giltig behörighet

• Flertalet känner till integrerat växtskydd

• 86 % uppfyller kraven på integrerat växtskydd

• 70 % sprutjournaler var korrekt ifyllda (år 2011 ca 50 %)

• 99 % godkända preparat

• 10 % av tillsynsbesöken 
--> åtgärd, uppföljning, föreläggande



Upplägg Miljösamverkan Skånes projekt 2019 – 2020
- Integrerat växtskydd

• Tar med oss erfarenheterna från projektet 2015

• Utförs vid ordinarie tillsyn

• Dialog och motivera lantbrukarna

• Inspirerande informationsmaterial – till 
lantbrukarna

• Tillsynsdel genom digital enkät - användarvänligt

• Lathund – en kunskapshöjande del för oss 
myndigheter

• Ge svar på styrkor och svagheter för IPM i Skåne

• Underlag för uppföljning vid framtida tillsyn



Projektets genomförande och tidslinje

Besök vid lantbruken
- registrera tillsynsbesök

Mars 
2019

18 
sept 
2019

Upp-
Start
Utbildn

Arbetsgruppen
- Inriktning
- Tar fram material

1 okt 
2019

1 jan 
2020

30 juni 
2020

Juli-sept 
2020

Utvärd-
ering
rapport



Vikten av god kommunikation

Motiverande samtal – metod syftar till att väcka en persons 
motivation till förändring

• Samtalets grunder utgår från den andra personen, vad den 
känner, tycker, vill och kan

4 grunder inom motiverande samtal

• Engagera – bygg relation, lyssna aktivt, empati

• Fokusera – relation finns, börja prata personens egna mål

• Framkalla - utgå från målen, locka fram förmåga att uppnå

• Planera - när vilja finns att uppnå mål, prata om hur

Öppna frågor - Bekräfta - Visa att du lyssnar!



Genomgång av projektets material
Informationsmaterial - enkät - lathund

1. Informationsmaterial:
• Insådd för att gynna biologisk mångfald

• Pollinerande insekters positiva påverkan

• Fåglar i odlingslandskapet

• Gynna fältviltet

2. Enkät:
Innehåller 10 frågor. Inspektören fyller i uppgifter om tillsynsobjekten 
(lantbruken).

3. Lathunden:
Innehåller en sammanfattning, praktisk planering och lathund till 
projektet och enkäten.

4. Material läggs ut på www.miljosamverkanskane.se

http://www.miljosamverkanskane.se


Insådd för att gynna biologisk mångfald

• En god biologisk mångfald är en stor
fördel för en större och bättre skörd

• Utnyttja ekologiska fokusarealer

• Gör insådd mellan skiften, längs med 
åkerkanter, runt objekt t.ex. brunnar 
eller i skyddszoner längs med vatten

• Lämna strängar av vallgröda som 
tillåts gå upp i blom

• Skapa mosaiklandskap

• Nyttja svårbrukade delar av skiften

• Anlägga remsor som delar av större 
fält



Grödval vid insådd

• Gynna många arter genom att ta hänsyn till blomningstider med en jämn 
tillgång från april till september.

• Vid val av grödor för insådd bör man tänka på att i de fall markägaren 
har miljöstöd så kan olika grödor vara godkända (eller ej) för insådd på 
olika typer av arealer.

• Uppdaterad information finns på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets 
hemsidor



Pollinerande insekters positiva påverkan

• Betesmarker, småbiotoper och öppna 
diken på landsbygden minskar och 
därmed blommande växter till 
pollinerande insekter

• Vildbin, humlor, fjärilar och blomflugor

• Honungsbin och humlor räknas till de 
viktigaste pollinatörerna i 
jordbrukslandskapet
(raps, åkerböna, klöverfrö)

• Skörden kan gynnas och öka med upp 
till 20%



Fåglar i odlingslandskapet

• Senaste decennierna - ökat behov av att
hjälpa jordbruksfåglar.

• Fortsatt behov för vissa arter.

• Bo, häcka, föda.

• Mosaiklandskap.

• Biotoper och zoner som inte bekämpas.

• Markhäckande fåglar - skörda eller
putsar för tidigt, betar för hårt eller för
svagt - förstör bon, underlättar för
rovdjur.

https://www.google.com/search?q=s%C3%A
5ngl%C3%A4rka&ie=&oe=

Sånglärka

OrtolansparvHämpling

Hämpling

https://www.google.com/search?q=s%C3%A5ngl%C3%A4rka&ie=&oe


Vad kan göras?

• Lärkrutor

• Spara remsor av vegetation med blommande örter, gräs, 
buskar/träd.

• Producerare av frukt och bär.

• Mellan åkrar, vägar, diken, bryn.

• Bostadsmöjligheter, mat som insekter, frö, bär, nötter.

• Mångfald av fåglar är naturlig reglerare av skadeinsekter och
ogräsfrö.

• Nytta i förlängningen - minskad användning av kemiska
bekämpnigsmedel minskad kostnad för inköp av preparat.

• Mer information på Jordbuksvekets hemsida.

Lärkruta

Lähäck

Skalbaggsås som skydd

för rapphöns och fasan

Lärkruta

Skalbaggsås som skydd

för rapphöns och fasan

Lähäck



FÄLTVILT

Gynna 

Fältviltet





1) Gå in på www.menti.com

2) Skriv in KOD 21 56 71

3) Besvara frågan

http://www.menti.com/


Enkäten i projektet
10 frågor

Enkäten besvaras digitalt via länken av inspektören efter varje besök:

Enkät visas genom verktyget Webropol



Lathund till projektet
Sammanfattning – lathund – vägledning – bokningsbrev

Lathund
Sammanfattning av projektet och informationsmaterialet
• Syfte med projektet
• Integrerat växtskydd - vad är det?
• Hur biologisk mångfald berörs av IPM

Jordbruksverket Länsstyrelsen Skåne



Lathund till projektet
Sammanfattning – lathund – vägledning – bokningsbrev

Planering inför besöken
Vägledning – vad inspektören förväntas göra
• Verksamheter som berörs
• Förberedelser
• Besöket
• Enkäten
• Uppföljning i tillsynen

Om brister uppmärksammas - myndighetsutövning, förelägg vid behov



Lathund till projektet
Sammanfattning – lathund – vägledning – bokningsbrev

Beskrivning av frågorna i enkäten
Förklaring till varför just dessa frågor ställs till verksamhetsutövaren

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.



Lathund till projektet
Sammanfattning – lathund – vägledning – bokningsbrev

• Bilaga 1 = Lagstiftning

• Bilaga 2 = Bokningsbrev

Förslag på text i bokningsbrev
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.



1) Gå in på www.menti.com

2) Skriv in KOD 21 56 71

3) Besvara frågan

http://www.menti.com/


Välkommen Magnus!

Pass 3 - kl. 11:15
En lantbrukares syn på integrerat växtskydd



LUNCH
50 minuter

Vi samlas vid bilarna kl. 12:50 och 
samåker i bil till Magnus gård Valterslund.

Smaklig måltid!



Fika
inklusive diskussion i arbetsgrupper

40 minuter

Diskutera i arbetsgrupper enligt gruppindelning

Vi ses igen kl. 15:10



Hur fungerar arbetsgruppen?

• En gruppansvarig

• En sekreterare (vid behov)

• Gå igenom frågorna och skriv ner era svar (A3 ark + pennor)



Arbetsgrupperna

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6

Gabriella 

Lundmark

Ida Grimlund Theres Lundahl Pardis Pirzadeh Elin Nodbring John Nörregård

Alexandra 

Boijsen

Alma Lindvall Andreas Cato Anette 

Bramstorp

Ann Karlsson Anna Algö

Anna Winge Annika 

Sandberg

Annika Sällvik Carina Ekelund Christina 

Mauritzsson

Christine 

Johansson

Ellionor Hellrup Fanny Hall Fredrik Gullberg Gun Wallnedal Helen Osbjer Ing-Marie 

Jönsson

Isak Månsson Jeanette Lund Jennie Örjes Lovisa Castor Johan Kleman Lovisa Lundgren

Madeleine 

Hersenius

Maria Hansson Mara Lantz Petra Johansson Sanne 

Tägtström

Sara Bjerke

Sopie

Hedenskog

Viktoria Olsson Jasmina 

Mustafica

Åsa Gialitakis



Frågor att diskutera kring

• Hur lägger vi upp tillsynsprojektet i förhållande till den egna tillsynsplanen?
- Dela gärna med er av tankar och goda exempel

• Vilka praktiska utmaningar finns med IPM vid ordinarie tillsyn?
- Hur använder vi enkäten för tillsyn?
- Hur hanteras tydliga brister som behöver följas upp/föreläggas?

• Hur skapas dialog och inspiration som gynnar biologiskmångfald?
- Bra kommunikationsmetoder tex MI-metoden (motiverande samtal)?

• Hur kan uppföljning av resultatet göras om 3 – 5 år?
- Spara enkätresultat? Uppföljning genom nytt projekt?



Pass 5 - kl. 15:10
Redovisning av arbetsgrupper och diskussion

• Hur lägger vi upp tillsynsprojektet i förhållande till den 
egna tillsynsplanen?
- Dela gärna med er av tankar och goda exempel

• Vilka praktiska utmaningar finns med IPM vid ordinarie tillsyn?
- Hur använder vi enkäten för tillsyn?
- Hur hanteras tydliga brister som behöver följas upp/föreläggas?

• Hur skapas dialog och inspiration som gynnar biologisk mångfald?
- Bra kommunikationsmetoder tex MI-metoden?

• Hur kan uppföljning av resultatet göras om 3 – 5 år?
- Spara enkätresultat? Uppföljning genom nytt projekt?



Sammanfattning (inklusive utvärdering) och avslutning

1) Gå in på www.menti.com

2) Skriv in KOD: 21 56 71

3) Besvara frågan om förväntningar på dagen och kunskap

http://www.menti.com/


Tack för idag!

Lycka till!

Frågor? Hör gärna av er till Niklas.

Materialet finns på 
www.miljosamverkanskane.se


