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Tillsyn på lantbruk
Detta samverkansprojekt formades vid MSL:s miljösamverkanworkshop 6 februari 2015 och
formulerades sedan av Åsa Szabad, Norrtälje kommun. Förslaget har därefter godkänts av
styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län. En revidering gjordes vid samverkansstarten
11 maj 2015.
Du som vill samverka kring detta område anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syfte med samverkan
Bidra till goda förutsättningar för hållbara och säkra lantbruk i länet
Skapa förutsättningar för samsyn kring tillsyn på lantbruk genom erfarenhetsutbyte och
utbildningar
Bidra till att minska övergödningen av vattendrag.

Mål med samverkan
Mål

2015

Resultat/
redovisning 2015

Skapa ett forum för inspektörer som
arbetar med tillsyn på lantbruk.

2 träffar.

Närvaro och
Planeras senare
minnesanteckningar

Organisera möjligheter för
kompetensutveckling (utbildning,
studiebesök etc.)

Ev. en utbildning.

Närvaro och
minnesanteckningar

Ta fram metoder och material som
ger förutsättningar för samsyn och
likvärdig tillsyn (checklistor,
informationsblad, mall för
beslutsmotiveringar)

Informationsblad
om säker lagring
av gödsel och
stukor.

Publicering på
webb.

Operativa tillsynsprojekt.

2016

Under 2016 planeras för
ett länsgemensamt
tillsynsprojekt kring
gödselhantering. Syftet
är en likriktad och
effektiv tillsyn av
stallgödselhantering i
länet. Detta för att
minska tillförsel av
övergödande ämnen till
Östersjön.

Metod och avgränsning
Genom öppna möten där alla kan ta upp problem som de har stött på eller diskutera olika
frågeställningar.
Ingen avgränsning av verksamheter, dvs. alla former av jordbruksverksamheter.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Samverkansgruppens bemanning
Alla som vill får vara med.

Projektledare för samverkan
Kollektivt av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, som har fyra handläggare i
samverkansgruppen.

Tidsinsats för deltagare i samverkan
Deltagande på möten och tid för arbete med framtagning av material.

Start för samverkan och tidsplan
Start våren 2015. Tidsplan enligt löpande planering.

Ekonomi
Möteskostnader och föreläsare. Enligt löpande planering.

Implementering
Genom att medverkande kommuner tar del av diskussioner. Rapportering till miljöchefer och
via miljosamverkanstockholm.se.

Utvärdering
Enkät till deltagande kommuner årligen.

Miljösamverkan Stockholms län
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