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Miljöhusesyn.nu - ett hjälpmedel för dig och ditt företag 

Att göra Miljöhusesyn är en form av egenkontroll av din verksamhet. Du hittar och gör den digitalt på  

miljohusesyn.nu. Du behöver bara skapa ett användarnamn och ange vilken typ av produktion du har. Sedan kan du 

göra checklistor och få ut åtgärdsplaner för vad du behöver göra för att uppfylla lagstiftningen. Du kan också se vilka 

krav som är tvärvillkor och därmed kopplade till dina jordbruksstöd. Till varje fråga finns också en kort förklaring 

vad frågan betyder. 

Det finns också annan bra information på webbplatsen: 

• Regeländringar och nyheter 

Här kan du läsa om ny lagstiftning och förslag på ändringar inför framtiden. Webbplatsen uppdateras  

kontinuerligt. 

• Tvärvillkor 

Allmän information om tvärvillkor och nyheter. 

• Faktabank 

Här hittar du mer detaljerad information inom bland annat arbetsmiljö, djurhållning och växtodling.  

Det finns även länkar till checklistor, kartor över nitratkänsliga områden, avfallsjournaler och annan  

information som kan vara användbar. 

• Beräkningar 

Det finns enkla verktyg för att räkna ut lagringsvolym och spridningsareal.  

Miljöhusesyn är framtagen av LRF i samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter. 

Nu är det tre år sedan kravet att lantbrukssprutor som används ska vara 

godkända av Jordbruksverket (26 november 2016). Det innebär att det 

kan vara dags att få ett nytt godkännandet.  

För att kunna bli godkänd måste sprutan ha genomgått godkänt  

funktionstest. Sprutan ska testas minst vart tredje år om den används  

och Jordbruksverkets godkännande gäller tre år från funktionstestets  

datum. Du kan använda en nytillverkad spruta i högst tre år utan  

godkännande men det är viktigt att ha köpehandlingar tillgängliga vid en 

eventuell kontroll från kommunen.  

Det går inte ut någon påminnelse om att det är dags att göra nytt funktionstest och ny ansökan om godkännande  

så du behöver ha koll på intervallen själv.  

Är det dags? Boka en tid med funktionstestaren och ansök sedan om nytt godkännande via Jordbruksverkets  

e-tjänst, ”Ansök om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel”.  

Dags för nytt godkännande av sprutan? 
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Det är många lagar och regler som berör dig som är lantbrukare. Ett bra sätt att hålla reda på vilka regler 

som gäller är att göra Miljöhusesyn. Den ger dig stöd i att få koll på vad som gäller för just din verksamhet. 

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforodling/ansokningarochanmalningar/ansokanomgodkannandeavspridningsutrustningforvaxtskyddsmedel.4.334b4bb11555d3f00f53ee4.html


  
Länsstyrelsen i Örebro län Telefon:010-224 80 00   orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/ 

 

Ett bra grovfoder är grunden i en lyckad nötköttsproduktion. Hur ser årets skörd ut och hur kan vi  

använda den på bästa sätt? Hur ska vi tänka inför nästa odlingssäsong? 

Torsdag 28 november 10.00-16.00 

Göksholms gård och bygdegården Björneborg, Stora Mellösa 

Kursens innehåll: 

Med årets foderanalyser som underlag utvärderar vi årets insatser i växtodlingen och diskuterar hur fodret kan 

användas på bästa sätt. Hur blev årets helsäd och insådd och hur sent vågar man ta en sista skörd? Hur länge  

bör en vall ligga och när är det läge att bevattna en vall? Tips för installning. Det och en hel del annat tar vi upp 

under dagen.  

Vi startar med kaffe och smörgås vid dikostallet på Göksholms gård i Stora Mellösa hos Karl-Fredrik Leijon-

hufvud. Sedan fortsätter vi med diskussion/föreläsning inomhus på bygdegården Björneborg på eftermiddagen. 

Kursen vänder sig till både ekologiska och konventionella producenter och är en fristående fortsättning på kursen 

vi hade på Goda rum i Kumla i april. 

Medverkande: 

Mia Lindkvist, rådgivare lantbruksdjur, Mias lantbruksrådgivning  

Henrik Nätterlund, växtodlingsrådgivare, HS Konsult AB. 

Karl-Fredrik Leijonhufvud, Göksholms gård. 

Anmäl dig på lansstyrelsen.se/orebro/kalender eller till Ann-Sofie Hedberg,  

ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se eller 010-224 84 26 senast torsdag 21 november 2019. 

Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet. Fika och enklare lunch ingår. 

Vallfoder av rätt kvalitet till rätt djur 

Skörden är över och årets odlingssäsong ligger bakom oss. När det är som mest stressigt kan det vara lätt att 

glömma bort att fylla i skördedatum i sprutjournalen. Ett av kraven på dokumentation i sprutjournalen är att skör-

dedatum ska skrivas upp vid användning av preparat med karenstider. Har du inte fyllt i det kan det vara hög tid att 

se över det nu! 

Skördedatum i sprutjournalen 

Rapportera djuren åter från tillfälligt ute 

Har du haft dina djur utspridda på flera olika beten under betes-

säsongen? Har du rapporterat dina djur som tillfälligt ute till CDB 

eller skrivit dem som tillfälligt ute i din stalljournal? Nu är betes-

säsongen över och det är dags att rapportera eller notera att djuren 

är hemma. Rapporteringen ska ske senast sju dagar efter händel-

sen. 

När djuren är hemma på gården igen kan det även vara bra att 

passa på att kontrollera djurinnehavet i CDB. Stämmer det med 

djuren som du har i din besättning? 
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