
 
 

Tillsynsformulär för lantbrukstillsyn 
 

Fyll i det som är relevant för just din verksamhet 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 
Verksamhetsnamn:  
 
Fastighetsbeteckning: 
 
Personnr/Org.nr: 
 
E-post: 
 
Telefon: 
 

 
 
  
  

 
 
 

Information om verksamheten 

 
 

 
 Spannmålsodling 

 

 
 Konventionell odling 

 
 Ekologisk odling, certifierad 

 
 IP Sigill eller annan certifiering 

Antal hektar åker: 
 
Antal hektar beten: 
 

 Djurhållning 
 
Djurslag/antal djurenheter: 
 
 

VÄXTODLING  

Är spridningsarealen markkarterad?  
 
Om ja, vilket år?_______________________ 

 Ja 
 
 

 Nej 
 
 



 
 

Finns skiften som uppnått högsta fosforklass (IVb,V)?   Ja 
 

 Nej 
 

Finns en växtodlings/gödslingsplan? 
(Hur har den tagits fram) 
 
 
 

 Ja 
 

 Nej 
 

    

Med en djurenhet (DE) menas: Antal: Antal DE 

1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)   

6 kalvar, en månad eller äldre. Med en kalv avses ett nötkreatur upp till 
sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till 
moderdjuret. 

  

3 övriga nöt, sex månader eller äldre.   

3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor 
räknas som suggor. 

  

10 slaktsvin, eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är 
betäckta räknas som slaktsvin. 

  

1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.   

100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till 
värphöns. 

  

200 unghöns, upp till 16 veckor.   

200 slaktkycklingar   

100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp 
till en veckas ålder. 

  

10 får eller getter, sex månader eller äldre.   

40 lamm eller killingar, upp till sex månaders ålder.   

Annat:   

Summa:   
 

  



GÖDSELHANTERING  

Vilken typ av gödsel hanteras: 

 Flytgödsel…………………………………. 

 Djupströ………………………………….. 

 Fastgödsel………………………………… 

 Annat:……………………………………. 

Hur sker lagringen: 

 Gödselplatta Storlek:…………………………………………………. 
 Lagun Storlek:…………………………………………………. 
 Flytgödselbrunn Storlek:…………………………………………………. 
 Urinbrunn Storlek:…………………………………………………. 

 På mark  Djupströ  Utgödslingsintervall:…………………… 

 Stuka  Annat: 

 Container/vagn 

Finns beräkningar över lagringsbehovet? 
(Lagkrav inom nitratkänsligt område) 

 Ja  Nej 

Finns tillräcklig lagringskapacitet?  Ja  Nej 

Finns täckning på urin- och/eller flytgödselbehållare?  Ja  Nej 

Sker påfyllning under täckning?  Ja  Nej 

Lagras gödsel i stuka? (Typ av gödsel) …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Sprids avloppsslam?  Ja  Nej 



 
 

Stallgödsel och handelsgödsel 
 
Förs stallgödsel bort från företaget?  
 
 
Tillförs stallgödsel till företaget? 
 
Om ja, finns dokumentation för bortförsel / 
tillförsel?  
 

 Ja 
 
 

 Ja 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 

 Nej 
 

 Nej  

Försiktighetsmått vid gödselspridning 
 
Hålls en gödslingsfri zon på minst 2 meter från kant 
som gränsar mot vattendrag eller sjö?  
 

 Ja, hur: 
 

 Nej 

Finns permanent bevuxna skyddszoner?  
 

 Ja, meter: 
 

 Nej 

Vidtas några åtgärder för att minimera risken för ytavrinning? 
 
Vintergrön mark 
Vårbearbetning 
Dränering 
 

 
 
 

Skyddszoner där de behövs 
Anpassad gödsling 
Kalkning 

 
 
 

 

VÄXTSKYDD 
 
Vilka växtskyddsåtgärder används? 
Kemisk bekämpning 
Biologisk betning 
Mekanisk ogräsbekämpning 
 

 
 
 

 

Plocka för hand  
Termisk behandling av utsäde 
Annat: 

 
 
 

 

Kemisk bekämpning 
 
Utför verksamhetsutövaren själv bekämpningen? 
 
Om nej, vem anlitas? ………………………....... 
 

 Ja 
 

 Nej 

 
Om ja, finns tillstånd? 

 
 Ja 

 

 
 Nej 

 



 
 

 

Spridning av bekämpningsmedel 
 
Vilka fasta (minsta) skyddsavstånd används till: …………………………………………….. 

• Öppna diken/ dränerings/dagvattenbrunnar (2 m): 
• Dricksvattenbrunnar (12 m): 
• Sjöar/vattendrag (6 m): 

 

Hur undviks att större mängd preparat än nödvändigt används? 
 
Dosnyckel (ogräs) 
Punktbehandling 
Kantbehandling 
Rekommendationer rådgivare 

 
 
 
 

Precisionsstyrningssystem, t.ex. 
bomavstängning 
Annat 

 
 

 
 

Påfyllning/rengöring 
 
Var fylls sprutan med bekämpningsmedel? 
Biobädd  
I fält 
Platta med uppsamling 

 
 
 

Annat lämpligt alternativ 
Olämplig plats (gårdsplan, 
asfaltsytor mm) 
 

 
 

 
 

Var rengörs spridningsutrustningen (invändigt/utvändigt)? 
Biobädd  
I fält 
Platta med uppsamling 

 
 
 

Annat lämpligt alternativ 
Olämplig plats (gårdsplan, 
asfaltsytor mm) 
 

 
 

 

Spridningsutrustning 
 
Har sprutan funktionstestats och godkänts av 
jordbruksverket?  

 Ja 
 

 Nej  
 

 
Hur förvaras sprutan under säsong? 
Biobädd  
I fält 
Platta med uppsamling 

 
 
 

Annat lämpligt alternativ 
Olämplig plats (gårdsplan, 
asfaltsytor mm) 

 
 

 
 
Hur förvaras sprutan under vintern? (med 
glykol, om ja hur tas den omhand på 
våren?) 
 
……………………………………………... 
 

   



 
 

Förvaring 
 
Förvaras bekämpningsmedel i verksamheten?  Ja  Nej 

Hur förvaras bekämpningsmedlen? 
 
Invallat 
Tätt golv 
Saneringsmedel tillgängligt 
Originalförpackning 
 

 
 
 
 

Oåtkomligt för obehöriga/låst 
Avskilt från foder/livsmedel 
Frostfritt om så krävs 
Skyltat 

 
 
  
  

 
Hur förvaras bekämpningsmedlen under spridningssäsong? ……………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

Dokumentation 
Finns sprutjournal? 
 

 Ja 
 

 Nej  

Hur länge sparas dokumentationen? …………………………………………………………….. 

CISTERNER 
 
Diesel      
volym ____m³       □ inne □ ute       □ invallad       besiktad (år):                    Besiktningsintervall: 
volym ____m³       □ inne □ ute       □ invallad       besiktad (år):                    Besiktningsintervall: 
volym ____m³       □ inne □ ute       □ invallad       besiktad (år):                    Besiktningsintervall: 
volym ____m³       □ inne □ ute       □ invallad       besiktad (år):                    Besiktningsintervall: 
 
Eldningsolja      
volym ____m³       □ inne □ ute       □ invallad       besiktad (år):                    Besiktningsintervall: 
volym ____m³       □ inne □ ute       □ invallad       besiktad (år):                    Besiktningsintervall: 
volym ____m³       □ inne □ ute       □ invallad       besiktad (år):                    Besiktningsintervall: 
volym ____m³       □ inne □ ute       □ invallad       besiktad (år):                    Besiktningsintervall: 
 
Finns cisterner som inte används? 
 

 Ja 
 

 Nej  

VERKSTAD 
 
Vilken typ av aktivitet bedrivs i 
verkstaden 
 

Oljebyten, allmännareparationer 
 
Lackering, rostskyddsbehandling 

 Ja  
 

 Ja 

 Nej 
 

 Nej 



 
 

Tvättas fordon och redskap i 
verkstaden? 
Finns det oljeavskiljare kopplat 
till avloppet? 
Hur ofta kontrolleras 
oljeavskiljaren?  
 
Har oljeavskiljaren besiktigats? 
(Om ja, när?) 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
 
_______________________________ 

 Ja 
 

 Ja 

 Nej 
 

 Nej 

ÖVRIGA KEMIKALIER 
 
Hur förvaras övriga kemikalier? 
Orginalförpackning/märkt 
Invallning 
Nederbördsskyddat 
Svåråtkomliga för barn och 
obehöriga 

 
 
 
 

 

Skyddat från påkörning 
Saneringsmedel 
 

 
 

 
 

AVFALLSHANTERING 
 
Farligt avfall 
Hur förvaras farligt avfall? (ex. spillolja, fordonsbatterier, lysrör, lösningsmedel) 
 
Invallning 
Nederbördsskyddat 
Emballage i bra skick 
Skyddat från påkörning 
 

 
 
 
 

 

Saneringsmedel 
Frostfritt (bla fordonsbatterier) 
Utsorterat från övrigt avfall 

 
 
 

 
 

Finns anteckningar?  
(avfallsjournal) 

 Ja 
 

 Nej  

Transport av farligt avfall 
 
Vem transporterar det farliga avfallet och vart? ………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Upprättas transportdokument?  Ja 

 
 Nej  



 
 

ÖVRIGT AVFALL 
 
Hur hanteras 
följande:  
 

Plast (ensilage, storsäckar etc.)………………………………………… 
 
Förpackningar (papper, glas, metal)…………………………………… 
 
Däck……………………………………………………………………. 
 
Förstört och dåligt foder……………………………………………….. 
 

Animaliska biprodukter 
 
Hur hanteras kadaver?  
 

 Svensk lantbrukstjänst 
 

 Annat______________ 

Finns transportdokument/faktura?  
 

 Ja 
 

 Nej  

Hur förvaras kadaver i väntan på borttransport:  
 
Avskilt från övriga djur 
Oåtkomligt för vilda djur 
Container kyl eller frys 
 
Annat ______________________ 
 

 
 
 

 

  
 

                                                                                   

BIFOGA BILDER PÅ FÖLJANDE OM MÖJLIGT: 
 

• Förvaring av växtskyddsmedel 
• Förvaring av gödsel 
• Förvaring av farligt avfall 
• Cisterner 

 

Tack för dina svar! 

Bygg- och miljönämnden 
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