Sammanställning och tidsplan för de åtgärder Jordbruksverket avser att genomföra för att öka takten i miljömålsarbetet. För en fullständig
beskrivning av åtgärderna se Miljömålsportalen och den sammanställning av de myndighetsgemensamma samt myndighetsegna åtgärdslistor
som presenteras där.
Åtgärdens namn

Berörda miljökvalitetsmål

2016

2017

2018

2019

Tillsynsvägledning

Giftfri Miljö,
Ingen övergödning,
Levande sjöar och
vattendrag,
Grundvatten av god
kvalitet,
Myllrande våtmarker,
Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt- och djurliv.
Begränsad klimatpåverkan.
Giftfri miljö,
Ingen övergödning,
Levande skogar,
Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt- och djurliv.

X

X

X

X

Klimat

Möjligheter och hinder för
bioenergiproduktion inom
svenskt jord- och skogsbruk
Utveckling av
rådgivningsverktyget VERA
Utveckling av
rådgivningsunderlag inom
klimat och energi i Greppa
Näringen
Utredning: Hållbar mat?

X

X

X

X

X

X

X

Åtgärdens namn
Åtgärder för att minska
svinnet av frukt, grönt o
spannmål
En satsning på en övergång till
fossilfritt lantbruk
Växtskydd

Berörda miljökvalitetsmål

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X
Giftfri miljö samt indirekt
samtliga ”gröna”
miljökvalitetsmål

Åtgärder för alternativ
bekämpning av
växtskadegörare
Underlätta godkännandet av
låggiftiga medel
Åtgärder i handlingsplanen om
hållbar användning av
växtskyddsmedel
Utveckling av olika möjligheter
till hjälp för lantbrukarna att
uppfylla
dokumentationskraven
Öka tillgången till korrekt
information om godkända
växtskyddsmedel på
Jordbruksverkets webbplats
Natur och kultur och landskap Levande sjöar och
vattendrag, Hav i balans
samt levande kust och
skärgård,
Myllrande våtmarker,
Levande skogar,
Ett rikt odlingslandskap,
Storslagen fjällmiljö,

X

X

X

X

X

X

X

X

Åtgärdens namn

Berörda miljökvalitetsmål

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

2018

2019

God bebyggd miljö,
Ett rikt växt- och djurliv.
Övergångszoner mellan
jordbruksmark och skogsmark
Genomför handlingsplaner för
grön infrastruktur
Test av verktyg för regional
landskapsanalys
Samverkansgrupp för
infrastrukturens gräsmarker
Odlingslandskapets betesdjur
Översyn av föreskrift om
hänsyn till natur- och
kulturvärden
Strategi för bevarande av
odlingslandskapets biologiska
mångfald
Småbiotopsindex
Återinventering av ängs- och
betesmarker
Vattenförvaltning

Fysisk påverkan i
jordbruksvatten

Ingen övergödning,
Levande sjöar och
vattendrag,
Grundvatten av god
kvalitet,
Hav i balans samt levande
kust och skärgård,
Myllrande våtmarker,
Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt- och djurliv

X

X

X

Åtgärdens namn

2016

2017

2018

2019

En samordnad plan för
genomförande av åtgärder
enligt havsmiljöförordningens
åtgärdsprogram
Bevarande och skydd av
källmiljöer
Fosforkampanj inom Greppa
Näringen
Underlag för platsanpassade
åtgärder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kompetensutveckling:
Vattenhushållning –
demonstrationer och
information
Resurshushållning

X

X

X
X
X

X
X

Jordbruksmarkens värden
Exploatering av jordbruksmark
Nationell samverkan - minskat
matsvinn i livsmedelskedjan
Internt miljöarbete
Öka antalet resfria möten
Grundläggande miljökunskap

Berörda miljökvalitetsmål

X

X

X

X

Begränsad klimatpåverkan,
Giftfri miljö,
Ingen övergödning,
Ett rikt odlingslandskap,
God bebyggd miljö,
Ett rikt växt- och djurliv.

X
X

X

