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Minnesanteckningar workshop 
uppstartsdag 18 september  

i Bollerup 
- Tillsynsprojekt integrerat växtskydd 

  
    

  

  

   
  

Nedan följer en sammanfattning av arbetsgruppernas synpunkter på de fyra frågorna. 
Liknande svar har ibland slagits samman till en gemensam formulering.  
 
Hur lägger vi upp tillsynsprojektet i förhållande till den egna tillsynsplanen? 
- Dela gärna med er av tankar och goda exempel 
Diskussion:  
Inga problem – koncentrerat projekt. 
Tas med i den ordinarie tillsynen som är planerad/planeras. Ev kan ordinarie tillsyn kortas något för 
mer utrymme åt IPM, alternativt göra ett något längre besök.  
Integrerat växtskydd går att samordna med projektet i fält från SJV. 
Bra att lägga till tydlig info om att det är integrerat växtskydd med info i bokningsbrevet så 
lantbrukaren är förberedd.  

 
Vilka praktiska utmaningar finns med IPM vid ordinarie tillsyn? 
- Hur använder vi enkäten för tillsyn? 
- Hur hanteras tydliga brister som behöver följas upp/föreläggas? 
Diskussion:  
Önskar enkät i utskriftsformat som mall vid tillsyn – inte täckning överallt.  
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Bra med exempel på tydliga brister gällande IPM i stort samt för projektet – för mer likvärdiga 
bedömningar kommuner emellan. Vilka är minimigränserna? Svårt att förelägga om biologisk 
mångfald när minimigränserna uppnås för IPM.   
En avvikelse i projektet kan tas med som påpekande i tillsynsrapport som följs upp vid kommande 
tillsyn. Svårt att följa upp när tex dokumentationskrav saknas. 
Viktigt att komma ihåg infomaterialet med goda exempel.  
Öppen diskussion vid brister – arbeta med kommunikation och motivation snarare än föreläggande, 
alternativt informera i kombination med myndighetsroll. Hänvisa till rådgivare. 

 
Hur skapas dialog och inspiration som gynnar biologiskmångfald?  
- Bra kommunikationsmetoder tex MI-metoden (motiverande samtal)? 
Diskussion:  
Visa på goda exempel genom informationsmaterial eller film. Ge information från flera kanaler 
samtidigt.  
Ställa öppna frågor - ta reda på vad lantbrukaren är intresserad av, vad som är viktigt för dem, värt att 
värna och vad de kan bidra med för biologisk mångfald.  
Lyfta det som är positivt och som redan är gjort. 
Dagens åtgärder ska inte förstöra för kommande generationer. 
Använda flygfoton från olika tidsepoker för att visa på förändringar.  
Vara intresserad, mjuka upp och inleda ett samtal kring gården, hunden, traktorn eller annan 
gemensam nämnare.  
Vara intresserad av hur de tänker och visa på fördelar – även vara ärlig med nackdelar utan att 
överdriva.  
Problem när jakten inte ingår i arrendet eller när det finns ogräs lantbrukaren saknar kunskap om.  
Vara informativ kring regler och lagar och förklara varför.  
Bra om inspektörerna får utbildning i MI-metoden och återkommande träning.  

 
Hur kan uppföljning av resultatet göras om 3 – 5 år? 
- Spara enkätresultat? Uppföljning genom nytt projekt? 
Diskussion: 
Jordbruksverket strävar efter ett nytt projekt 2022 som ett troligt uppföljningsprojekt där en del av 
våra frågor tas med.  
Nytt projekt önskvärt inom Miljösamverkan Skåne.  
Arrangera träffar med lantbrukare. 
Enkätresultatet sparas i ärendet av kommunerna med relevanta uppgifter om lantbruket.   
Uppföljning vid ordinarie tillsynsbesök.  
Behövs uppföljning verkligen så snabbt? 
 
 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet, 
Niklas Hansson 

 


