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Detta gjorde vi
Under perioden 14 januari till 9 maj 2019 genomförde vi ett projekt i södra Falköpings
kommun. Under projekten besökte vi 67 gårdar i kommunen. Vi besökte gårdar både inom
och utanför nitratkänsligt område. Inom nitratkänsligt område ställer lagstiftningen högre krav
på lagring och spridning av gödsel samt dokumentation. I Falköpings kommun ligger de flesta
men inte alla gårdar, inom nitratkänsligt område.
Våra kontrollfrågor tar upp gödselhantering, bekämpningsmedel, köldmedia, cisterner,
avfallshantering, växtnäringsläckage och animaliska biprodukter. Vi besökte 13 så kallade
C-verksamheter (anmälningspliktiga verksamheter) i Falköpings kommun. Gränsen för
anmälningspliktigt lantbruk är 100 djurenheter. Hos dessa verksamheter kontrollerade vi även
hur de arbetar med egenkontrollen.
Resultat
Det flesta lantbrukare klarade inspektionen helt utan anmärkning, det vill säga de uppfyllde
kraven i lagstiftningen inom de områden vi kontrollerade. De flesta har god ordning och följer
lagstiftningen i stort. De brister som vi hittade är mindre avvikelser (det vill säga inte så
allvarliga) från lagstiftningen.
Fjorton lantbrukare klarade inspektionen helt utan anmärkningar. Det område där det fanns
flest anmärkningar var ifyllnad av växtodlingsplanen. Tjugosex lantbrukare hade mindre
avvikelser när det gällde att fylla i växtodlingsplanen på rätt sätt. Detta är procentuellt några
fler fel än i andra områden. Det kan bero på att vissa delar av södra Falköping har blivit
nitratkänsligt område på senare år. Vi upptäcker anmärkningar inom alla områden som vi
kontrollerar. Två viktiga kontrollområden är gödselhantering och hantering av
bekämpningsmedel. När det gäller gödselvårdsanläggning hade sex lantbrukare
anmärkningar. När det gäller bekämpningsmedel hade tio lantbrukare brister i
dokumentationen av godkänd spruta, utbildningsbevis och saknade uppgifter i sprutjournalen.
De kunde komplettera uppgifterna i efterhand.
Samtliga lantbrukare ska åtgärda sina brister på frivillig väg.
Vår uppföljning efter projektet
Vi följer upp de frivilliga åtagandena antingen genom att begära in kompletterande handlingar
eller följa upp på plats vid nästa planerade kontroll om tre år för mindre verksamheter och om
två år för större.
Vad blev nyttan med projektet?
Svenskt lantbruk ger närproducerade livsmedel och är helt nödvändigt för att skapa det öppna,
biologiskt rika landskap som kännetecknar svensk landsbygd. Trots det påverkar all
växtodling och djurhållning miljön negativt i viss omfattning, eftersom näringsämnen från
växtodling och gödsel bidrar till övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Med
miljökvalitetsmål som Ingen övergödning, Grundvatten av bra kvalitet och En giftfri miljö i
sikte fokuseras tillsynen på att minska läckage av näringsämnen och kemikalier från
lantbruket. Genom löpande tillsyn kan vi säkerställa att miljölagstiftningen uppfylls och
därmed att den negativa påverkan på miljön minskar.
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Fakta om projektet
Namn:

Miljötillsyn av lantbruk i Falköpings kommun

Projektet pågick:

14 januari till 9 maj 2019

Detta granskade vi:

Antal anläggningar:

•
•
•
•
•
•
67

Antal anläggningar utan brister:

14 (Bristerna är oftast mindre allvarliga.)

Gödselhantering, gödsellagring och gödselspridning
Animaliska biprodukter
Avfallshantering
Dokumentation
Bekämpningsmedel
Egenkontroll
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