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Syfte och mål 
Projektets syfte var dels att genomföra miljötillsynen enligt miljöbalken hos fruktodlare med 

klassningskoden 1.3006, vilka är de fruktodlare med mer än 5 hektar fruktodling samt att jämföra 

utvecklingen från 2016, då det genomfördes ett liknande projekt, med årets projekt. Genom att 

besöka fruktodlare inom samma klassningskod kan en jämförelse mellan åren göras. 

Bakgrund 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund genomförde under året 2019 ett tillsynsprojekt och 

kontrollerade verksamheter med fruktodling med mer än 5 hektar odling. Verksamheter med 

klassningskoden 1.3006 ska enligt tillsynsplanen ha tillsyn vart 3:e år.  

Genomförande 
Bokning skickades ut, där framkom det vad inspektionen skulle innehålla och vad som skulle 

kontrolleras, detta är viktigt för att verksamhetsutövaren ska kunna förbereda sig på frågor som vi 

ställer samt kunna plocka fram de relevanta dokumenten. Det som vi genom bokningen vill att 

verksamhetsutövaren ska förberedda sig på är följande:  

• Egenkontroll, exempelvis genomförd Miljöhusesyn 

• Ev. certifieringar (IP-Sigill etc.) 

• Markkarteringar 

• Sprutjournal 

• Godkännande för sprutan från Jordbruksverket 

• Behörighetstillstånd och eventuella tillstånd för spridning av bekämpningsmedel 

• Transportdokument, kvitton för lämning av avfall 

• Besiktningsdokument för cisterner 

• Integrerat växtskydd 

• Övriga beslut eller handlingar som rör verksamheten 

Vid inspektionstillfället som genomförs tillsammans med verksamhetsutövaren ställs frågor kopplade 

till ovanstående punkter. Uppgifter från inspektionen samlades in via ett kontrollkort (se bilaga 1) 

som var framtaget specifikt för inspektion på fruktodlingar. Uppgifterna togs tillbaka till kontoret där 

en sammanställning genomfördes för att sedan skicka ut en inspektionsrapport till verksamheten.  

Inspektionerna genomfördes med ett helhetsperspektiv för att få en klar bild av verksamheterna. Om 

det under inspektionens gång uppstod några frågetecken kring en eller flera punkter blev det en 

större diskussion kring denna eller dessa punkter. 
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Resultat 
För år 2019: 

Antal 
inspektioner 

Antal 
kompletteringar 

Antal miljö- 
sanktionsavgifter 

Antal 
anmärkningar 
(kontroll vid 
nästa inspektion) 

Antal åtals-
anmälningar 

21 5 inkomma med 
godkännande 
angående sprutan 
från SJV 

0 1 fylla på 
biobädd med 
material 

1 otillåten 
bekämpning 
inom VSO 

 1 inkomma med 
kontrollrapport 
cistern 

 2 mer noggrann 
dokumentation 
av skydds- 
avstånden  

 

 1 inkomma med 
kemikalie-
företeckning 

   

 

För år 2016: 

 

Slutsats 
Ifall avvikelserna räknas i procent i förhållande till antal verksamheter skiljer det sig inte mycket 

mellan 2016 och 2019, 56 % respektive 57 %. Med den slutsatsen är det viktigt att Miljöförbundet 

fortsätter med inspektioner för att verksamheter fortsättningsvis ska följa lagar och föreskrifter.  

Olika inspektörer upptäcker olika saker vilket gör att ett skifte i inspektör är bra dock inte efter varje 

inspektion.  

Antalet inspektioner var 11 färre 2019 än 2016 vilket kan förklaras med att flera olika företaget ökat 

sina arealer genom att köpa upp/arrenderar fruktodlingar vilket medför en minskning i antal 

inspektioner. 

Antal 
inspektioner 

Antal 
kompletteringar 

Antal miljö- 
sanktionsavgifter 

Antal 
anmärkningar 
(kontroll vid 
nästa 
inspektion) 

Antal före-
läggande 
med krav 
på åtgärd 

Antal åtals-
anmälningar 

32 8 fick krav på 
komplettering, 
bristerna avsåg 
främst cistern och 
påfyllningsplats av 
bekämpningsmedel 

2 miljö-
sanktionsavgifter 

5 st  2 st 1 otillåten 
bekämpning 
inom VSO 
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Bilaga 1  

Kontrollkort för fruktodlingar 2019 

Verksamhetsutövare:  

Kontaktperson:  

Adress:  

Telefon:   E-post:   

Fastighetsbeteckning:  

Datum:  

 Ovan uppgifter stämmer 

 Avvikelser från föregående inspektion    □   Åtgärdat 

 

Bedömning av besöket 

 Verksamheten uppfyller i huvudsak miljölagstiftningens krav inom de områden som 

kontrollerades 

 Verksamheten uppfyller inte miljölagstiftningens krav inom ett eller flera av de områden som 

kontrollerades. Verksamhetsutövare har åtagit sig att skyndsamt åtgärda anmärkning/arna 

 Verksamheten uppfyller inte miljölagstiftningens krav. Tillsyns-rapport kommer att skickas ut 

separat. Om handläggning krävs som överstiger årsavgift, tillkommer extra 

handläggningsavgift. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

 Verksamhet med enbart fruktodling 

Antal hektar totalt_______________________________________ 

 

 Fruktodling och annan verksamhet, nämligen__________________ 

______________________________________________________ 

 

Antal hektar frukt totalt___________________________________ 

 

 Äpple                      □  Päron         □ Plommon    □  Körsbär 

 Annat nämligen _________________________________________ 

 

 Verksamhet bedrivs helt eller delvis inom vattenskyddsområde 

Hektar inom primär zon___________________________________ 

Hektar inom sekundär zon ________________________________ 

 Verksamhet med i Äppelriket eller annat: ____________________  

 Verksamhet certifierad IP eller annat: ______________________ 

 Verksamhet ekologisk – KRAV eller motsvarande  
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Vid besök kontrollerades de områden som är markerade med ett kryss 

     MACRO-DB 

 1. MACRO-DB simulering saknas på plats           □ Ej aktuellt  

□ Verksamhetsutövare åtar sig att snarast se till att dessa finns lättillgängliga på plats 

□ Miljöförbundet följer upp vilket kan medföra extra tillsynsavgift 

 

 2. MACRO-DB simulering finns på plats              □ Ej aktuellt  

□ Stickprovskontroll utan avvikelse - Verksamhetsutövare kontrollerar att spridning 

utförs i enlighet med simuleringen 

□ Stickprovskontroll utan avvikelse - Verksamhetsutövare ska fortsättningsvis 

kontrollera att spridning utförs i enlighet med simuleringen/ar 

□ Stickprovskontroll med avvikelse - Miljöförbundet följer upp vilket kan medföra extra 

tillsynsavgift 

 

       Växtskyddsmedel 

 Växtskyddsmedel – förvaring 

□ Förvaring av växtskyddsmedel i separat utrymme 

□ Låsbart                          

□ Gjutet golv 

□ Tröskel/invallning 

□ Kemikalieförteckning 

□ Säkerhetsdatablad 

□ Absorptionsmedel eller liknande 

□ Avlopp – finns inte i sprutboden 

 

 Växtskyddsmedel - allmänt 

□ Behörighet Tillstånd 1 & Kunskapsbevis 2L  

□ Godkännande från Jordbruksverket för sprutan, 

t.o.m._____________________Nr:__________________ 

□ Ryggspruta används 

□ Sprutjournal finns 

□ Permanenta skyddszoner finns 

 

□ Skyddsavstånd är granskade till: 

□ Dräneringsbrunn 

□ Vattendrag/sjö 

□ Vattentäkt 

 

 Växtskyddsmedel – påfyllningsplats 

□ Biobädd 

□ Platta kopplad till:______________________________ 

□ Biologisk aktiv mark 

□ Annat__________________________________________ 

□ Brunnar eller vattendrag i närheten   Ja  Nej 

Vad_____________ Avstånd?_______________________ 
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           Vattenanvändning 

 5. Används ytvatten inom verksamheten (t.ex. vattendrag) 

□ Påfyllning av spruta           □ A-vattendrag   

□ Rengöring av spruta           □ B-vattendrag   

□ Bevattning                         □ Ej aktuellt   

□ 6. Används grundvatten inom verksamheten (t.ex. gräv/borrad brunn) 

□ Påfyllning av spruta           □ Bevattning 

□ Rengöring av spruta           □ Ej aktuellt   

□ 5 – 6. Informerat om att verksamhetsutövare omgående bör kontakta länsstyrelsen för mer 

information om vattenuttag 

 

Avfallshantering 

□ Farligt avfall transporteras i egen regi. Anmält Lst? Ja Nej 

□ Farligt avfall lämnas i samband med service på station 

□ Farligt avfall hämtas, av__________________________ 

□ Transportdokument finns   Ja Nej 

□ Förvaringen av farligt avfall är ok  Ja  Nej 

_________________________________________________ 

□ Journalföring av farligt avfall sker  Ja  Nej 

□ Kvitto för avlämning av plast finns 

      IPM - Integrerat växtskydd 

 7. Tillsyn gällande integrerat växtskydd (IPM)  

□ Växtplaner med plantering av motståndskraftiga träd 

□ Växtskyddsmedel som är godkända för eko-odling används t.ex. Turex, Kumulus, 

feromoner, 

□ Bekämpningsmedelströsklar och dosnyklar används 

□ Variationer av preparat för att undvika resistens 

□ Åtgärder för att skona nyttodjur 

□ Åtgärder för att öka andelen nyttodjur i odlingen 

□ Annat, nämligen 

▪ _______________________________________ 

 

Cisternkontroll 
 

 Kontroll av besiktningsprotokoll cistern – utan anmärkning   

Cisternen godkänd fram till_________________ 

Kontrollintervall:  □ 3 år  □ 6 år  □ 12 år  

 8. Kontroll av besiktningsprotokoll cistern – med anmärkning  

□ Nytt ärende för miljösanktionsavgift initieras 

 Det finns ingen cistern inom verksamheten 

 

Köldmedia 

 

 Kontroll av köldmedia – utan avvikelse 

 Kontroll av köldmedia – med avvikelse –separat ärende 

 Det finns ingen köldmedia inom verksamheten   


