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Checklista inför miljötillsynsprojektet 2018
Den 11 september inleds det första nationella tillsynsprojektet om hantering
av växtskyddsmedel på golfbanor. Alla golfanläggningar behöver förbereda
sig inför klubbesöken.
Projektet är initierat av Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket och
besiktningen kommer att utföras av inspektörer från kommunernas miljökontor till och med
november 2018.

1. Läs inspektörernas checklista
Börja med att läsa igenom checklistan och lathunden som samtliga miljöinspektörer kommer
att utgå ifrån vid sina besök. Detta för att inte missa regler eller andra åtgärder inom
växtskydd, IPM eller andra miljöområden.
Ladda ner dokumenten här

2. Gå igenom bankonsulenternas lista
Gå därefter igenom listan på viktiga förberedelser som SGF:s bankonsulenter har
sammanställt. Åtgärda eventuella brister. Det finns starka skäl att vara noggrann då vissa
enkla fel och detaljer kan leda till anmärkningar, ålägganden, anmälan av miljöbrott och
miljösanktionsavgifter som normalt ligger på cirka 10 000 kr.

 Tillstånd för användning av växtskyddsmedel
• Ansök om tillstånd för alla växtskyddsmedel som kan vara aktuella att använda. Vilka
som sedan används under året redovisas i sprutjournal eller årsrapport till kommunen.
• Använder ni klass 3-preparat (t ex ogräsättika och ”Ecoplug”) ska de vara med i er
ansökan och hanteras som övriga växtskyddsmedel.
 Dokumentation
• Fyll i sprutjournalen korrekt. Tänk på att ni ska kunna visa hur ni tar fram
vindhastighet, vindriktning, temperatur med mera om det är aktuellt.
• Använd hjälpredan för att ta fram skyddsavstånd – fasta och anpassade.
• Skylta på anläggningen i samband med kemisk bekämpning.
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 Sprutförråd
•
•

Förvara endast godkända preparat.
Låst, tätt golv och aktuella säkerhetsdatablad.

 Sprututrustning
•
•

Använd funktionstestad spruta
Även om ni har godkänt testprotokoll och märke på sprutan måste ni ha skickat in
protokollet och fått ett beslut på godkännandet från Statens Jordbruksverk, annars
finns risk för miljösanktionsavgift.

 Integrerat växtskydd (IPM)
Det är många frågor i IPM-avsnittet i tillsynsprojektets checklista.
Försök beskriva hur ni jobbar och vilka skötselåtgärder ni gör för att
”stärka gräset”. Motivera och förklara vad ni gör i respektive del av IPM:
•
•
•
•

Förebyggande: Åtgärder som ni gör för att få ”starkt gräs”.
Bevakning: Hur jobbar ni för att bevaka och så tidigt som möjligt
upptäcka problem.
Behovsanpassning: Beskriv hur ni bestämmer skadegörare och hur ni kommer fram till
rätt tid och rätt metod.
Uppföljning: Beskriv hur ni följer upp bekämpningsåtgärder, till exempel
dokumentation, referensruta och prover.

Tänk på att i princip allt ni gör är IPM, som att undvika skugga, bevakning av gräsets status
under vintertid, alla skötselåtgärder, koll på bevattningen med fuktmätare med mera. Läs mer
hos STERF.

Mer information
Mer detaljer om projektet finns hos Naturvårdsverket.
Mer information om golfanläggningens miljöarbete inklusive mallar, checklistor, länkar och
tips finns på golf.se/miljo.
Vid eventuella frågor eller oklarheter, hör av er till er bankonsulent.

