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Läs gärna igenom studieanvisningen först så att du får en uppfattning om hur studiecirkeln är upplagd.

LRFs Riksförbundsstämma 2012 har lagt fast att:
”Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition
vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.”
Kopplat till visionen finns LRFs kärnbudskap om att jord, skog, trädgård och landsbygdens
miljö är resurser som behöver användas än mer i ett långsiktigt hållbart
samhälle. Förutsättningarna för att visionen ska nås skapas utifrån varje enskild medlems
förmåga, vilja och möjlighet att vara framgångsrik i sitt företagande.
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Inledning
Varför ska jag göra Miljöhusesyn?
Miljöhusesyn ger dig en samlad information om lagstiftning inom miljö, djurskydd samt foder- 
och livsmedelssäkerhet. Här behandlas också den arbetsmiljölagstiftning som reglerar de mest 
olycksdrabbade områdena.

Många fördelar med att göra Miljöhusesyn
•  Med checklistor och faktatexter får du en samlad bild av de krav som ställs på din verksamhet.
•  Du kan förbereda dig inför ett tillsynsbesök med hjälp av Miljöhusesyn.
•  Åtgärdsplanen underlättar din uppföljning.
•  Alla tvärvillkor finns med. Det minskar risken för avdrag på dina jordbrukarstöd.
•  Informationsutbytet underlättas mellan dig och tillsynsmyndigheten, eller andra du ska informera.
•  Vissa föreningar och företag kräver en genomförd Miljöhusesyn för att du ska få leverera.

Alla tvärvillkor finns med 
Jordbruksverkets tidigare broschyr om tvärvillkoren ersätts av informationen i Miljöhusesyn. 

Miljöhusesyn finns både i pappersversion och på Internet www.miljohusesyn.nu där den uppdateras löpande. 
På webben finns även Regelhusesyn www.regelhusesyn.nu som hanterar reglerna för de 11 vanligaste 
verksamheterna på gårdarna utöver jordbruket såsom: Skog, Arrende, Entreprenad, Uthyrning av bostäder 
och lokaler, Turistboende, Gårdsrestaurang, Gårdsbutik, Livsmedelsförädling, Fiske, Jakt och Energi. 

Läs mer: Vad är Miljöhusesyn?
i pdf-versionen som du hittar på www.miljohusesyn.nu eller pappersversionen som du har beställ 
hos LRF Medlemsservice, tel. 020 – 44 44 33.
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Förslag till uppläggning
av studiecirkel
Detta material kan användas för självstudier eller för studier i grupp. Studiecirkeln har som 
mål att deltagarna gör miljöhusesyn på den egna gården och upprättar en åtgärdsplan.
Här följer förslag på uppläggning med fyra sammankomster och en uppföljningsträff efter ca 1 år.

Sammankomst 1
• Börja med att gå igenom hur pappersvarianten av Miljöhusesyn är upplagd.

• Bestäm hur gruppen ska lägga upp arbetet.

• Gå igenom checklistan för Allmänna gårdskrav.  Om ni behöver, läs kommentarerna i Faktadelen.

• Gå igenom något av de dokumentationskrav som finns under Allmänna gårdskrav,  
se bilagorna i slutat av Studievägledningen.

• Diskutera de frågor som kommer upp vid genomgång av Allmänna gårdskrav.

• Presentera Miljöhusesyn och Regelhusesyn på webben www.miljohusesyn.nu 

Arbetsuppgift till nästa sammankomst:
• Läs igenom Regeländringar och nyheter, som finns i början i pdf-versionen som du hittar på  

www.miljohusesyn.nu eller i pappersversionen.

• Läs igenom texten Viktigt för alla om Miljöbalken, Hygien- och kontrollförordningar samt Tvärvillkor, 
som finns efter checklistorna och före Faktadelen.

• Gör klart checklistan för Allmänna villkor och dokumentationskrav om de inte blev klara. 

• Gör checklistan för Växtodling. Om du behöver, läs kommentarerna i Faktadelen. 

• Gör gärna Checklista för tillsynsbesök om du har djurhållning som finns i slutet av studiehänvisningen. 

• Undersök vilka rutiner din kommun har vad gäller insamling av miljöfarligt avfall, metallskrot, däck, 
batterier och förpackningar.

Sammankomst 2
• Bjud in någon handläggare från länsstyrelsen, kommunen eller rådgivare från någon organisation eller 

liknande som kan berätta om tvärvillkorskontroll, tillsynsbesök och sanktioner.

• Gå igenom tvärvillkoren. På www.miljohusesyn.nu finns tvärvillkoren samlade i en egen lista som går 
att skriva ut under förutsättning att man är inloggad.

• Gå igenom checklistan och de dokumentationskrav som finns för Växtodling. I bilagorna som finns i 
slutet av studiehänvisningen finns exempel på mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete.

• Diskutera de frågor som kommer upp.

Arbetsuppgift till nästa sammankomst:
• Gör checklistan för Arbetsmiljö. Om du behöver, läs kommentarerna i Faktadelen. 

• Har du tillgång till Internet kan du hitta mer information på http://sakertbondfornuft.se/ 
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Sammankomst 3
• Bjud in handledare från Säker Bondförnuft att berätta om deras verksamhet

• Gå igenom checklistan och de dokumentationskrav som finns under Arbetsmiljö. 

• Diskutera de frågor som kommer upp

• Diskutera om ni vill fortsätta med kursen Tre träffar till Säkert Bondförnuft eller göra en 
Gårdsvandring vid senare tillfälle

Arbetsuppgift till nästa sammankomst:
• Gör checklistan för det djurslag som du har. Om du behöver, läs kommentarerna i Faktadelen. 

• Fyll nu i blanketten Åtgärdsplan för Miljöhusesyn för de planerade åtgärder du hittat när du gick 
igenom checklistorna. 

• Läs Ändringar på gång som finns i början av Miljöhusesyn. 

• Fundera över om du själv har valt att genomföra Miljöhusesyn eller är det ett krav från någon annan, 
tex IP Sigill eller någon förening eller företag?

Sammankomst 4
Bjud in någon förtroendevald eller tjänsteman från någon förening och diskutera:
• Miljöhusesyn innehåller lagkrav och vissa rekommendationer på lantbrukets produktion. Tror du att 

denna typ av krav från t ex samhälle och handel kommer att öka eller minska i framtiden?

• Presentera idéer från böcker eller artiklar som ni läst om djuromsorg, miljö, landskapsvård, 
kulturminnesvård, livsmedelskvalitet eller liknande.

• Diskutera om ni vill göra en studieresa eller studiebesök om har anknytning till Miljöhusesyn på ett 
eller annat sätt, t.ex. någon gård som är ansluten till Odling i balans. 

• Ge någon i ansvar att samla gruppen om ca 1 år. 

Uppföljning efter ca 1 år
• Diskutera era åtgärdsplaner - 

hur har det gått? Prioriterade ni 
rätt? Vilka krav tror ni kommer  
att ställas i framtiden? 

• Fyll i vad ni gjort och vad ni har 
för nya planer i Åtgärdsplan.
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Förslag till bilagor
Du hittar bilagor i Faktabank på www.miljohusesyn.nu under Material för nedladdning.

• Åtgärdsplan

• Avfallsjournal

• Sprutjournal

• Kemikalieförteckning

• Transportdokument för farligt avfall

• Checklista inför tillsynsbesök, stallgödsel

• Förslag till godtagbar plan för upprätthållande av djurskydd vid elavbrott

• Checklista riskanalys

• Handlingsplan för gården

• Säkra rutiner

• Krisplan

• Viktiga telefonnummer

• Exempel arbetsmiljöplan 


