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CHECKLISTA LANTBRUKSTILLSYN 

 

1. Administrativa uppgifter 

Företagets namn 
 
 

Org/persnr Tfn nr 

Adress 
 

Fastighetsbeteckningar 
 
 

Postadress 
 
 

E-postadress 

Söker gårdsstöd? 
 
       Ja          Nej 

Areal 

Total Åker Träda Bete 

Bedrivs verksamhet i annan kommun än Helsingborg?  
 
 
Datum 
 
 

Ifylld av 

Datum för inspektion 
 
 

Närvarande 

 
* Inför inspektionen bör dokument markerade med * i checklistan, och som är aktuella för 
verksamheten, tas fram. 

 
 

2. Egenkontroll 
Verksamheten genomför/ är ansluten till följande: 
 Sigill Senaste revisionskontroll:   
 Nordic Sugar 
 Findus 
 LRF miljöhusesyn 
 Annat nämligen;      
 
Vilka tillstånd, beslut eller dispenser finns för verksamheten?   
        
 
Ev kommentarer:     
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3. Gödselhantering 
a) Djur 

Djurslag Antal Antal DE Antal /DE Summa DE 

Mjölkko (inkl. sinko)  1 1  
Kalvar 1-6 mån  0,16  6  
Övriga nöt  0,3 3  

Sugga ink smågris tom 12v  0,3  3  
Slaktsvin >12 v  0,1  10   
Häst ink föl tom 6 mån  1  1   

Värphöns > 16 v  0,01 100  
Unghöns < 16 v  0,005   200  
Slaktkycklingar  0,005   200  

Struts  0,067 15  
Kalkoner, Gäss  0,005   200   
Får, Getter > 6 mån  0,1 10  

Lamm, Killingar  0,025 40  
Mink  0,1 10  
Kaniner  0,01 100  

  Totalt  

 
b) Utgödsling 

       Manuell          Mekanisk          Djupströ; antal månader i stall    
 

c) Mottagning/bortforsling av gödsel 
Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel tas emot från annan verksamhet och journal 
förs.* 
Stallgödsel förs bort till annan verksamhet och journal förs.* 
 

d) Lagring 

Flytgödsel/urin 

Behållare 1 2 3 4 5 

Flytgödselbrunn m3 m3 m3 m3 m3 

Urinbrunn m3 m3 m3 m3 m3 

Tillförsel sker 
under täckning? Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej 

Typ av täckning      

 
Fastgödsel 
Gödselplatta 1 2 3 4 5 

Yta m2 m2 m2 m2 m2 

Lagringshöjd m m m m m 

Finns stödmurar? Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej 
Antal sidor med 
murar?      
Murarnas höjd m m m m m 

Hängrännor Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej Ja  Nej 
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Finns beräkning av lagringsbehovet?      Ja*           Nej  
 
Sker tillfällig lagring eller kompostering i stuka?      Ja           Nej 
 
Ev kommentarer:     
      
       

 
 

4. Växtföljd och gödsling 
a) Växtföljd 

Finns växtodlingsplan och vilken växtföljd tillämpas:   
      
      
       

 
b) Höst- och vinterbevuxen mark (”Grön mark”) 

Hur stor är andelen grön mark?       
Vilka växtslag odlas och på hur stor areal?    
     
      
 

c) Vilka gödselmedel används? 
 Fastgödsel från häst, får, getter, svin eller djupströgödsel från nöt 
 Hönsgödsel 

Flytgödsel från svin eller nöt 
Urin 
Biogödsel 
Mineralgödning – sort;      
Avloppsslam – senaste spridningstillfälle, gröda och antal hektar: 
      
 

d) Genomförs stallgödselanalys?  Ja*  Nej 
Om ja, hur ofta, på vilket sätt och när genomfördes senaste analysen? 
     
     
      
 
Om nej, varför inte och hur säkerställs att näringsämnestillförseln blir korrekt? 
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e) Markkartering* 
När genomfördes senaste markkartering respektive linjekartering?  
      
       

 
f) Finns växtnäringsbalans*? 

      
      
       
 

g) Gödselspridning 
Beräknat och dokumenterat kvävegödslingsbehov.*     
Vilken är den vanligaste spridningstidpunkten?    
Hur stor är gårdens normalgiva?    
        
 
Hur sker spridning av stallgödsel vid efterföljande sådd? 
 Kastspridare                  Inom vilken tid sker nedmyllning?  timmar 
 Släpslang  
 
Hur sker spridning av stallgödsel i växande gröda? 
 Kastspridare 
 Släpslang  
 
Hur sker spridning av flytgödsel i växande gröda? 
 Släpslang 
 Myllningsaggregat 
 1 del gödsel späds ut med minst ½ del vatten 
 Spridningen följs av bevattning 
 
Hur sker spridning av mineralgödsel? 
 Kastspridare                  Inom vilken tid sker nedmyllning?  timmar 
 Kombisådd 
 
Hålls en gödslingsfri zon på minst 2 meter från kant som gränsar mot vattendrag eller sjö? 
     Ja           Nej 
 
Uppfylls förbudet att gödsla mark som gränsar till vattendrag och sjö och där markens lutning 
mot vattnet överskrider 10 %? 
     Ja            Nej 
 
Ev kommentarer:     
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5. Växtskyddsmedel 
a) Behörighet* 

Vem utför kemisk bekämpning inom verksamheten? 
 Brukaren 
 Anställd - namn;      
 Maskinstation - namn, tfn;     
 Annan - namn, tfn:      
 Ingen, gården brukas ekologiskt 
 
Har den som utför kemisk bekämpning behörighet? Hur länge och för vilken klass  
(1L el 2L)?     
        
 

b) Lagring av bekämpningsmedel 
Hur förvaras bekämpningsmedlen? 
 I speciell sprutbod 
 Inomhus i speciellt utrymme 
 Annat, nämligen:     

       
 
Är lagringsutrymmet: 
- låst? ja nej 
- isolerat?    ja nej 
- utformat så att läckage inte kan ske? (tätt golv, ingen golvbrunn, tät tröskel)  

  ja nej 
- ventilerat?  ja  nej 
- Försett med varningsskylt?  Ja nej 
- Försett med absorptionsmedel?  ja nej  

Om ja, vilken sort:       
 

Lagras preparaten i sina originalförpackningar?  ja nej 
 

c) Påfyllningsplats 
Var sker påfyllning av sprutan? 
 På tät gödselplatta eller annan tät platta med uppsamling 
 På väl underhållen biobädd 
 Annat, nämligen;     

      
       

Hur långt är avståndet mellan sprutförrådet och påfyllningsplatsen?  
Var förvaras preparaten under besprutningsarbetet?    
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Hur sker påfyllning av vatten? 
 Via självfall från tank 
 Via kran med backventil  
 Annat, nämligen;     

      
       

 
Finns rutiner vid spill av växtskyddsmedel?    

      
       

 
d) Sprututrustning 

Vilken sprututrustning finns på gården? 
 Traktordragen spruta – sort;     
 Ryggspruta 
 Påstrykare 
 Annat, nämligen;     

       
 
Var förvaras sprututrustningen?    
       
        
 
Hur ofta sker funktionstest av sprutan och när skedde senaste funktionstestet*? 
        
 
Vem utför funktionstestet (namn, tfn)?   
        
 
Hur och hur ofta rengörs sprutan invändigt respektive utvändigt? 
Invändigt:     
        
Utvändigt:     
        
Hur stor sköljvattentank finns på sprutan?    
Om sköljvattentank saknas, hur tillförs vatten vid rengörig invändigt?  
        
Var töms bottensatsen ut?    
        
Finns preparatpåfyllare?  ja nej 
Om nej, varför inte?      
       
        

  



7 
 

e) Besprutning 
Hur sker val av bekämpningsmedel?    
       
       
        
 
På hur stor andel av marken finns bevuxna skyddszoner?   
Var finns skyddszonerna och hur breda är dessa? 
 Längs vattendrag. Bredd:     
 Invid dricksvattenbrunnar. Bredd:    
 Invid dräneringsbrunnar. Bredd:     
 Invid sjöar och/eller märgelgrav. Bredd:    

Enskilda tomter. Bredd:     
Annat, nämligen;      
       

 
Hur sker besprutning vid dräneringsbrunnar?    
 
Var finns temperaturmätare, vindmätare och vindriktningsmätare?  
        
 
Används hjälpredan?    ja nej 
Används sprutjournal*?   ja nej 
Är denna korrekt ifylld?   ja nej 
 

f) Förpackningar 
Hur hanteras tomma bekämpningsmedelsförpackningar?  
       
       
        
 

g) Övrigt 
Finns kemikalie-/preparatförteckning? ja*  nej 
Om ja, hur är denna utformad? Omfattar den all kemikaliehantering i verksamheten?
     
     
      

 
Hur förvaras säkerhetsdatabladen?    
     
      
 
Ev kommentarer:     
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6. Cisterner 
Hur många cisterner finns på gården och vad innehåller dessa? 

Cistern  Typ Innehåll Placering 
(inne/ute) 

Senaste kontroll* Storlek 

      
      
      
      

 
Är cisternerna utan synliga skador?  ja nej 
Finns spillskydd?  ja nej 
Är cisternerna stadigt uppställda? ja nej  
Finns påkörningsskydd? ja nej 
Finns sekundärt skydd? ja nej 
  Om ja, vilken sort?    
     

  Om ja, för hur stor del av tankens volym?      
  Om ja, är det sekundära skyddet försett med tak? ja nej 
 
Ev kommentarer:     
      
       

 

 
7. Köldmedia 

Användning Köldmedie Mängd Anmäld Senast kontrollerad 
   Ja  Nej  

   Ja  Nej  
   Ja  Nej  
   Ja  Nej  

   Ja  Nej  
   Ja  Nej  

 
Ev kommentarer:     
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8. Avfall 

Avfall Mängd 
[kg/år] 

Transportör Förvaring 

Oljeavfall    

Färg- eller lackavfall    

Bekämpningsmedelsavfall    

Batterier    

Lysrör    

Skärande/stickande    

Kadaver    

Annat, nämligen: 
 

   

 
Har anmälan om egen transport av farligt avfall skett?  ja nej 
Om ja, hur länge gäller denna?     
 
Genomfört utbildning för transport av farligt gods?      Ja  nej 
 
Förs journal över farligt avfall?      Ja*       Nej 
 
Ev kommentarer:    
     
      

 
 

9. Energianvändning 
Ungefär hur mycket energi använder verksamheten under ett år?  
      
 
Har några energibesparingsåtgärder vidtagits? Vilka?    
     
      
 
Hur sker den huvudsakliga uppvärmningen av verksamheten? 
 Värmepump – sort:     
 Halmpanna el liknande 
 Oljeeldning 
 Eget vindkraftverk/ solfångare el dylikt 
 Genom egen biogasproduktion 
 Direktverkande el 

 Annat, nämligen;     
 
Ev kommentarer:     
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10. Vattenanvändning 
a) Vatten 
 Kommunalt 

 Enskilt;      
 
b) Bevattning 
Sker bevattning?      Ja     Nej 
Varifrån tas vattnet?      
Uttag årligen:     

 
Ev kommentarer:     
      
       

 

 
11. Utsläpp till vatten 

a) Avlopp 
Vilken typ av avloppslösning använder verksamheten? 
 Kommunalt 

 Enskilt, nämligen;     
      
 
Enskilt från år:   
 
Vart leds vattnet/närmsta vattendrag:     
      
 
Finns några planer på förändring? Vilka?    
     
     
      
 
b) Siloanläggning 
Typ av siloanläggning? Pressaft från silo avleds till?    
     
     
      

c) Spolplatta/verkstad 
Hur sker rengöring av traktorer och andra arbetsmaskiner? Finns spolplatta? 
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Finns avlopp/golvbrunn i verkstad? Finns oljeavskiljare?    
     
     
      

 
Ev kommentarer:     
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