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Syfte och mål 

Syftet med projektet är att bedriva tillsyn i enlighet med miljöbalken, att informera om ändrad 

lagstiftning vad gäller krav på sprutjournal och funktionstest av sprutor samt att få in 

information om verksamhetsutövarnas vattenanvändning. 

Bakgrund 
Ystad - Österlenregionens miljöförbund genomförde under vår och sommar år 2016 

tillsynsbesök hos fruktodlare inom regionen som brukar mer än 5 hektar. Enligt tillsynsplanen 

ska denna grupp kontrolleras vart 3:e år.   

Genomförande 
Tidsbokning skickades ut, i vilken det bl.a. redogjordes för hur besöket skulle genomföras 

enligt nedan; 

Betoning av besöket kommer att läggas på kontroll av och hur växtskyddsmedel används i 

verksamheten, vilket bl.a. kommer att innebära en kontroll av; 

 förvaringen av växtskyddsmedel,  

 sprutjournaler och om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde 

utförs, kontroll att detta sker i enlighet med gällande tillstånd, 

 påfyllningsplatser och rengöringsplatser och funktionstest av sprutan/orna, 

 att arbete utförs i enlighet med integrerat växtskydd (IPM) 

Besöket uppskattas ta cirka en till två timmar, beroende på verksamhetens omfattning.  

Nedanstående handlingar bör finnas tillgängliga vid besöket; 

 Behörighetstillstånd och eventuella tillstånd för spridning av bekämpningsmedel (inkl. 

MACRO-DB simuleringar) 

 Funktionstest av sprutan/orna och sprutjournaler för åren 2015 och 2016 

 Eventuell besiktning av dieselcistern 

Besökstiden ingick i den årliga avgiften, vilket innebär att ingen timavgift debiterades om 

tillsynstiden inte av någon anledning överskred det ”normala” i ärendet.  

Tillsynsbesöket 

Tillsynsbesöket genomfördes tillsammans med verksamhetsutövaren. Uppgifter från besöket 

samlades in via ett kontrollkort för fruktodlare. Kontrollkortet var speciellt framtaget i syfte 

att kunna lämnas på plats, även vid eventuell anmärkning eller kompletteringskrav. Med på 

kontrollkortet fanns följande huvudpunkter; Verksamhetsbeskrivning, Sprutbehörighet, 

MACRO-DB simulering, Kontroll av förvaring av växtskydsmedel, Sprutjournal, Kontroll av 

påfyllnings- och rengöringsplats, Används grundvatten inom verksamheten, Används ytvatten 

inom verksamheten, Tillsyn om integrerat växtskydd, Kontroll av besiktningsprotokoll 

cistern, Kontroll av köldmedia. Notera att ingen kontroll gjordes på sprutjournal, detta då ny 

lagstiftning nyligen trätt i kraft 2016-02-01, via 2015:49, och överträdelser är förenade med 

miljösanktionsavgift. Därav var syftet att informera och förebygga överträdelser.  
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Resultat 

Totalt inspekterades 32 fruktodlare. Inspektionerna resulterade i en åtalsanmälan, två 

miljösanktionsavgifter, två förelägganden med krav på åtgärd, åtta krav på komplettering 

(krav på åtgärd som kräver att handling inkommer till miljöförbundet innan ärendet kan 

avslutas) samt fem anmärkningar som följs upp vid nästa planerade tillsynsbesök. Bristerna 

avsåg i huvudsak cistern och påfyllningsplats av växtskyddsmedel. Vid inspektionerna 

uppstod även en del frågor gällande i första hand ändringarna i lagstiftningen, som berörd 

inspektör inte på plats kunde besvara. Rådgivning gjordes med framförallt länsstyrelsen, 

innan kontakt med fruktodlare gällande svar på frågan. Även enstaka klassningsfrågor 

uppstod, som i skrivande stund inte är utredda.  

För ett antal fruktodlare framkom oklarheter huruvida de uppfyller lagkrav gällande 

vattenuttag från yt- eller grundvatten. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Efter deras begäran 

skickas en kopia på kontrollkorten. 

Slutsats 
Arbetet med integrerat växtskydd var en naturlig del av fruktodlingen för många, då detta 

ingår i det arbetet de utför för att leva upp till de krav som bl.a. Sigill ställer. Alla har 

dessutom anlitat en utomstående rådgivare som hjälpler till att öka effektivitetsgraden på 

växtskyddsmedelsinsats samt minska användningen av växtskyddsmedel. Fruktodlaren fattar 

ofta ”tillsammans” med rådgivarna beslut om vilka åtgärder som ska vidtas framöver. 

Tillsammans är de ute i fält och kontrollerar tillväxten, förekomsten av eventuella skadegörare 

samt allmän status. Utifrån detta fattas beslut om åtgärder. En klar majoritet använder 

regelbundet feromonfällor och preparat som är godkända för ekologisk odling.   

Nästa led i tillsynsarbetet är att följa upp den information som gavs vid denna insats, gällande 

sprutjournal och krav på funktionstest på sprutor.     

Tillämplig lagstiftning och information 

- Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

(NFS 2015:2 

- Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 

- Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässig användare av 

växtskydd (SJVFS 2015:49) 

 

Projektet genomfördes av Lina Grané och Eva Karlsvärd 


