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Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan 2021–2024 
Del 2: Åtgärder för att nå målen för tillsynen – prioriteringar inom tillsynen: uppdatering för år 2023 

Växtproduktion 
UTVECKLINGSTEMA PRIORITERING 2022 2023 2024 

Ledning genom 
information och 
digitalisering 

Tillsyn över 
utsädesmarknaden 

• NTM-centralerna informerar, utbildar och 

instruerar aktörer inom utsädesbranschen i 

sin region i frågor som berör kraven på 

marknadsföringen av utsäde/certifierat 

utsäde.  

• NTM-centralerna informerar, utbildar 

och instruerar aktörer inom 

utsädesbranschen i sin region i frågor 

som berör kraven på marknadsföringen 

av utsäde/certifierat utsäde.  

• NTM-centralerna informerar, utbildar och 

instruerar aktörer inom utsädesbranschen i sin 

region i frågor som berör kraven på 

marknadsföringen av utsäde/certifierat utsäde. 

 Flyghavrekontroll • NTM-centralerna utför flyghavretillsyn i 

samband med åkerövervakning och vid 

behov annan kompletterande övervakning. 

• NTM-centralerna säkerställer tillsynen över 

gårdar med bekämpningsplan för flyghavre 

• NTM-centralerna informerar, utbildar och 

instruerar vid evenemang för jordbrukare  

• De förändringar som den nya 

flyghavreförordningen och 

flyghavreregistret åstadkommit beaktas 

• NTM-centralerna utför flyghavretillsyn i 

samband med åkerövervakning och vid 

behov annan kompletterande 

övervakning. 

• NTM-centralerna säkerställer tillsynen 

över gårdar med bekämpningsplan för 

flyghavre. 

• NTM-centralerna informerar, utbildar 

och instruerar vid evenemang för 

jordbrukare.  
 

• NTM-centralerna utför flyghavretillsyn i 

samband med åkerövervakning och vid behov 

annan kompletterande övervakning. 

• NTM-centralerna säkerställer tillsynen över 

gårdar med bekämpningsplan för flyghavre. 

• NTM-centralerna informerar, utbildar och 

instruerar vid evenemang för jordbrukare. 

 Tillsyn över 
växtskyddet 

• Egenkontroll för växtpassaktörer: NTM-
centralerna informerar och instruerar 
aktörer i sin region som behöver växtpass 
angående kraven på egenkontrollen och 
uppmuntrar dem att göra upp en frivillig 
riskhanteringsplan enligt målet nedan 

o plantskolor 20 %  
o sommarblommor och 

krukväxter 50 % 
o plantbutiker 50 % 

• Egenkontroll för växtpassaktörer: NTM-
centralerna informerar och instruerar 
aktörer i sin region som behöver 
växtpass angående kraven på 
egenkontrollen och uppmuntrar dem 
att göra upp en frivillig 
riskhanteringsplan enligt målet nedan 

o plantskolor 20 %  
o sommarblommor och 

krukväxter 50 % 
o plantbutiker 50 % 

• Livsmedelsverket och NTM-centralerna 

kartlägger enligt flerårig plan växtskadegörare 

(utöver obligatoriska karantänskadegörare) som 

förekommer på friland  
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  • NTM-centralerna instruerar aktörer i sin 
region angående kraven i den nya 
växtskyddslagstiftningen under 
inspektionerna 

• NTM-centralerna instruerar aktörer i sin 
region angående kraven i den nya 
växtskyddslagstiftningen under 
inspektionerna 

 

  • NTM-centralerna och Tullen samlar in 
aktörernas respons under inspektionerna 
och förmedlar den till Livsmedelsverket 

• NTM-centralerna och Tullen samlar in 
aktörerans respons under 
inspektionerna och förmedlar den till 
Livsmedelsverket. 

 

  • Livsmedelsverket och Tullen deltar i 

utvecklingen av kommissionens Traces-

systemet 

• Livsmedelsverket och NTM-centralerna 

kartlägger enligt flerårig plan 

växtskadegörare (utöver obligatoriska 

karantänskadegörare) som förekommer 

på potatis. 

 

  • Livsmedelsverket och Tullen värderar 

utförandet av den nya 

växtskyddslagstiftningen som gäller 

införselkontroll 

• Livsmedelsverket och Tullen verkställer en 

kommunikationskampanj för passagerare 

import 

  

 Tillsyn över 
användningen av 
växtskyddsmedel 

 • Tukes informerar 

växtskyddsmedelsanvändare om kraven 

relaterade till användningen av 

växtskyddsmedel på sin egen webbplats 

och till exempel i nyhetsbrev som 

Livsmedelsverket levererar till 

lantbrukare. 

• Livsmedelsverket informerar 

biståndssökande om kraven på villkor 

och jordbrukarstöd. 

• NTM-centralerna utöver tillsyn över 

användningen av växtskyddsmedel, som 

riktar sig till verksamhetsutövare som 

använder växtskyddsmedel i sitt yrke. 
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• NTM-centralerna utöver tillsyn över 

ändamålsenligheten av användningen 

av växtskyddsmedel på gårdar i 

samband med övervakningen av 

tilläggsvillkor och miljöersättningar. 

Myndighetssamarbete 
för bekämpning av 
bedrägeri 

Marknadskontroll 
av gödselfabrikat 

• NTM-centralerna gör i samband med sin 

tillsynsverksamhet utredningar av 

verksamhetsutövare som inte har 

registrerat sig i aktörsregistret eller vars 

marknadsföring är suspekt. 

• NTM-centralerna gör i samband med 

sin tillsynsverksamhet utredningar av 

verksamhetsutövare som inte har 

anmält sig till aktörsregistret eller vars 

marknadsföring är suspekt. 

• NTM-centralerna gör i samband med sin 

tillsynsverksamhet utredningar av 

verksamhetsutövare som inte har registrerat sig 

i aktörsregistret eller vars marknadsföring är 

suspekt. 

 Tillsyn över 
utsädesmarknaden 

• NTM-centralerna inriktar tillsynen i 
synnerhet på minutförsäljningen av 
sättpotatis och på grönsaksfrön som 
marknadsförs till konsumenter 

• Säkerställa att aktörsregistret är aktuellt 

• NTM-centralerna inriktar tillsynen på en 

specifik bransch, som avgörs senare 

• Säkerställa att aktörsregistret är aktuellt 

• NTM-centralerna inriktar tillsynen på en 

specifik bransch, som avgörs senare 

• Säkerställa att aktörsregistret är aktuellt 

 Tillsyn över 
utsädesmarknaden 

• NTM-centralerna kontrollerar och ingriper i 
försäljning av icke certifierat utsäde: 
marknadsföring i olika medier och aktiv 
utredning 

• NTM-centralerna kontrollerar och 
ingriper i försäljning av icke certifierat 
utsäde: marknadsföring i olika medier 
och aktiv utredning 

• NTM-centralerna kontrollerar och ingriper i 
försäljning av icke certifierat utsäde: 
marknadsföring i olika medier och aktiv 
utredning 

 Tillsyn över 
växtskyddet 

• NTM-centralerna gör i samband med sin 
tillsynsverksamhet utredningar av 
verksamhetsutövare som inte har 
registrerat sig i växtskyddsregistret 

• NTM-centralerna gör i samband med 
sin tillsynsverksamhet utredningar av 
verksamhetsutövare som inte har 
registrerat sig i växtskyddsregistret 

• Åtgärderna som ska vidtas 2024 preciseras 
senare 

  • Myndighetssamarbete inom 
införselkontroll Tullen och 
Livsmedelsverket byter information om 
aktörer vars verksamhet är suspekt. 

• Myndighetssamarbete inom 
införselkontroll: Tullen och 
Livsmedelsverket byter information om 
aktörer vars verksamhet är suspekt. 

 

 Tillsyn över 
användningen av 
växtskyddsmedel 

 • I samband med tillsyn över 
användningen av växtskyddsmedel 
uppmärksammar NTM-centralernas 
inspektörer på eventuella bedrägliga 
aktiviteter som användning av falska 
växtskyddsmedel. 

 

Beredskap och 
krishantering 

Tillsyn över 
växtskyddet 

• Livsmedelsverket gör upp 
beredskapsplaner för prioriterade 
skadegörare  

• Livsmedelsverket planerar och ordnar 
en beredskapsövning 

• Åtgärderna som ska vidtas 2024 preciseras 

senare 
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o NTM-centralens inspektörer och 
Tullen kommenterar 
beredskapsplanerna 

NTM-centralens inspektörer och 

Tullen deltar i övningen  

 
 


