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Målsättning för Svenskt Växtskydd

Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet 
och nyttan av växtskydd, så att lantbruket och dess näringar på ett hållbart 
sätt kan producera och erbjuda konsumenterna sunda och näringsriktiga 
livsmedel på ekonomiskt och miljömässigt goda villkor.

Svenskt Växtskydd representerar de svenska växtskyddsföretagen i 
branschgemensamma frågor i kontakter med:
 
•	 Politiska organ
•	 Myndigheter och institutioner
•	 Livsmedelsindustri och handel
•	 Lantbrukets intresseorganisationer och övriga intressenter
•	 Media
•	 Användare
•	 Allmänheten

Om Svenskt Växtskydd

Den	1	januari	2014	flyttade	Svenskt	Växtskydd	från	IKEM	till	KTF	
Organisation AB. Svenskt Växtskydd blev därmed den 6:e föreningen 
som är knuten till servicebolaget. Verksamheten bedrivs med stöd av avtal 
inom	ramen	för	servicebolagets	verksamhet.	I	denna	verksamhetsberättelse	
görs dock av praktiska skäl ingen åtskillnad mellan de olika delarna av 
verksamheten. Svenskt Växtskydd används som en samlingsbenämning för 
hela verksamheten.

KTF	Organisation	är	ett	servicebolag	för	en	sammanslutning	av	
branschföreningar rörande kemiska produkter. Primärt ligger fokus på 
lagstiftningsfrågor.	I	många	frågor	byggs	policy	ihop	med	medlemmarna.	
Nyhetsbrev	till	medlemsföretagen	är	en	föreningsspecifik	tjänst.	
Omvärldsbevakningen	ger	möjlighet	att	delta	i	den	offentliga	debatten.	En	
viktig del av verksamheten är att tillhandahålla utbildningar för medlemmar 
och andra intressenter. Regelbundna möten hålls med myndigheter, handel 
och	andra	intressenter.	Nordiska	och	europeiska	nätverk	finns.
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Ordföranden har ordet

Svenskt Växtskydd har lagt ett mycket intensivt år bakom sig. Vi ser 
äntligen en förbättring på de stora problemen i godkännandeprocessen 
som vi dragits med under många år och en betydligt bättre dialog kring 
växtskyddsfrågan från olika myndigheter och aktörer. Detta gör att många 
av de forskande företagens negativa syn på fortsatt satsning på den svenska 
marknaden har ändrats. Nu ser framtiden ljusare ut för svenskt lantbruk med 
möjlighet för konkurrens på lika villkor.

Svenskt Växtskydd har jobbat intensivt för att få ett helhetstänkande kring 
växtskyddsfrågan. Vi har under många år sett ett utpräglat silotänkande 
där olika myndigheter inom lantbruket fokuserat på sitt ansvarsområde 
och	inte	reflekterat	över	att	konsekvenserna	av	beslut	kan	beröra	andra.	
Samarbetet har varit mycket svagt och ingen har tagit ett helhetsansvar 
för växtskyddsfrågan i Sverige. 2016 känns som det år där vi kan se en 
ändrad attityd och ett ökat intresse för samarbete. Vi har också fått igång 
ett antal viktiga arbetsgrupper inom olika områden där representanter för 
myndigheter,	LRF	och	rådgivningen	samarbetar	kring	olika	frågeställningar.	
Detta arbete är mycket positivt och ger möjlighet för en bred förankring 
kring olika frågeställningar och regelverk.

Klimatförändringen	har	fortsatt	varit	i	fokus	under	2016.	Det	går	upp	för	
allt	fler	att	världen	står	inför	den	stora	utmaningen	att	långsiktigt	säkra	
tillgången på mat till alla. Den odlingsbara arealen är en begränsad resurs, 
vilket	gör	att	vi	måste	öka	produktionen	på	den	mark	som	finns	tillgänglig	
för att kunna möta den växande världsbefolkningens efterfrågan på mat.
Detta kommer att ställa enorma krav på produktiviteten i framtiden. 
Samtidigt ser vi på många platser i världen hur möjligheterna för odlingen 
har förändrats med stigande temperaturer och framförallt bristen på vatten 
som	en	begränsande	faktor.	Inom	vårt	odlingsområde,	norra	delen	av	
Europa,	kommer	vi	förmodligen	att	gynnas	med	något	stigande	temperaturer	
och fortsatt god tillgång på vatten. Sverige har stora möjligheter att fortsatt 
producera mat av högsta kvalitet. Vi har välskötta jordar, duktiga odlare och 
en behovsanpassad användning av insatsvaror inklusive växtskyddsmedel. 
Detta skulle våra politiker värdera betydligt högre än vad som görs i dag. 

Kemikalieinspektionen	har	under	många	år	arbetat	med	en	
förändringsprocess i sin godkännandeprocess. Nya arbetssätt och rutiner 
skulle	förbättra	flödet	i	godkännandeprocessen,	men	det	har	gått	mycket	
trögt. Svenskt Växtskydd har under de senaste åren haft en intensiv 
dialog	på	olika	nivåer	inom	KemI	och	med	andra	ansvariga	myndigheter.	
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Den	anmälan	till	Justitiekanslern	som	Svenskt	Växtskydd	gjorde	fick	
det politiska systemet att vakna till och se allvaret i frågan. Under 2016 
kunde man se en förändring till det positiva med betydande förbättringar 
i handläggningen av ansökningar. Dialogen fortsätter med fokus på ökad 
effektivitet från båda sidor i hanteringen av ansökningar.

Under 2016 har vi också fått den sista delen av vår nya bemanning på 
kansliet på plats. Det betyder vi nu har nya starka krafter som brinner för 
de stora möjligheter som svenskt lantbruk har. Vi har kommit på plats 
på	vårt	nya	kontor	hos	KTF	i	Stockholm	och	känner	att	det	finns	mycket	
gemensamt och stora möjligheter till samarbete.

Till	sist	ett	stort	tack	till	alla	som	på	olika	sätt	bidragit	till	att	vi	kan	lägga	ett	
framgångsrikt 2016 bakom oss. Vi ska var stolta över det vi uppnått under 
2016 och det är tack vare alla duktiga kolleger bland företagen som detta 
varit möjligt. Låt oss se fram emot ett fortsatt starkt samarbete på bred front 
under 2017.

Mats Andersson

Ordförande
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Verksamheten 2016 

Mötesverksamhet    
Styrelsen har hållit sju möten under året.

Utskottet	för	Teknik	och	Information	har	hållit	tre	möten.	Utskottet	
har bland annat tagit fram nyckeltal som kan användas för att beskriva 
användningen av växtskyddsmedel över tid. Registreringsutskottet har hållit 
fem möten under året. Därtill har Registreringsutskottet haft ett möte med 
Kemikalieinspektionen	och	ett	möte	med	Jordbruksverket.

I	samband	med	Svenskt	Växtskydds	föreningsstämma	talade	Stefan	
Ljungdahl, skribent och VD på tidningen Jordbruksaktuellt, om jordbrukets 
konkurrenskraft och om vad som driver det svenska jordbruket framåt.

ECPA
Svenskt	Växtskydd	har	deltagit	i	det	övergripande	samarbetet	inom	ECPA,	
European	Crop	Protection	Association.

Kommunikation
Kommunikationsgruppen	har	under	2016	förberett,	genomfört	och	
utvärderat ett stort antal aktiviteter. Mötesverksamheten har varit 
omfattande. Gruppen har till exempel haft tolv interna möten. Bland de 
externa aktiviteterna kan nämnas möten med Näringsdepartementet, Miljö- 
och	energidepartementet,	Kemikalieinspektionens	ledning,	Jordbruksverket	
och	LRF.	Både	med	Närings-	och	Miljö-	och	energidepartement	har	möten	
hållits på statssekreterarnivå. Därutöver har gruppen haft ett antal möten och 
andra kontakter med politiker. Bland annat har effekterna av en eventuell 
riskdifferentierad skatt på växtskyddsmedel blivit ordentligt belyst. 
Dessutom har gruppen förberett ett antal möten för styrelse och kansli.

Kommunikationsgruppen	har	också	förberett	och	introducerat	 
Svenskt	Växtskydds	nya	kommunikatör	Ida	Björling	som	började	sin	
anställning den 1 september.

Den	största	framgången	under	2016	var	att	Kemikalieinspektionens	
godkännandeverksamhet efter många års bristande resultat äntligen började 
röra sig i rätt riktning. Vi är övertygade om att Svenskt Växtskydds anmälan 
av	Kemikalieinspektionen	till	Justitiekanslern,	med	därpå	följande	allvarliga	
kritik, tillsammans med vårt enträgna påverkansarbete på riksdag, regering 
och myndigheter har spelat en avgörande roll.
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Till	den	både	på	kort	och	lång	sikt	betydelsefulla	och	framgångsrika	
resultatinriktade verksamheten, har under 2016 lagts återkommande möten i 
konstellationen	Kemikalieinspektionen,	Jordbruksverket,	LRF	och	Svenskt	
Växtskydd. 

Under	2016	har	Kommunikationsgruppen	haft	intressentgruppsmöten	med	
växtskyddscentraler och återförsäljare av växtskyddsmedel.

Nya mera långsiktiga framtida prioriteringar inom kommunikations-
verksamheten har också diskuterats. Några angelägna arbetsområden som 
nämnts är: 
•	 Verka för en mer fakta- och vetenskapsgrundad syn på kemikalier
•	 Förklara	växtskyddsmedlens	plats	i	ett	hållbart	lantbruk
•	 Verka för att riva väggen mellan konventionell och ekologisk odling
•	 Öka samarbetet med övriga nordiska föreningar inom de områden där 

det är direkt motiverat och värdefullt

Svenskt	Växtskydd	har	under	året	också	deltagit	i	LRF:s	Växtodlingsråd.

Ny hemsida
Under	2016	har	Svenskt	Växtskydd	flyttat	över	den	gamla	hemsidan	till	
en	helt	ny	plattform.	Två	stora	skillnader	är	att	den	nya	hemsidan	fungerar	
lika	bra	att	läsa	på	dator	som	i	mobiltelefon	och	att	det	nu	finns	en	väl	
fungerande login-del för medlemmar. Den nya hemsidan är därmed ett nytt 
effektivt verktyg för både allmän och intern kommunikation.

Växtskyddsråd
Växtskyddsrådet	har	under	året	haft	fyra	möten.	Ett	viktigt	konkret	
resultat för vår bransch är tillsättandet av en arbetsgrupp som under 
Kemikalieinspektionens	ledning	ska:
•	 vara rådgivande och bidra till att hitta alternativa lösningar för 

befintliga	villkor	med	syfte	att	minska	riskerna	med	växtskyddsmedel	
(det gäller exempelvis i sådana fall där skrivningen begränsar 
möjligheterna till alternativa lösningar som är minst lika effektiva för 
att uppnå syftet med villkoret),

•	 vara rådgivande och bidra till att hitta alternativa lösningar för nya 
villkor i syfte att minska riskerna med växtskyddsmedel (det gäller 
exempelvis att utforma skrivningarna så att möjligheterna att använda 
alternativa lösningar som är minst lika effektiva blir möjliga i enlighet 
med villkoren),

•	 vara rådgivande och bidra till att formulera villkor så att de blir 
praktiskt genomförbara och lätta att förstå för mottagaren,
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•	 undersöka villkoren relativt tvärvillkoren. 

En	annan	diskussion	i	Växtskyddsrådet	har	rört	tillämpningen	av	artikel	
46	i	förordning	(EG)	nr	1107/2009	som	handlar	om	anståndsperioder	vid	
ändringar av ett produktgodkännande. Den svenska tolkningen av artikel 
46 är att ingen utfasningsperiod är möjlig när en produkt avslås på grund 
av	risker	för	hälsa	och	miljö.	Ett	par	beslut	har	överklagats	och	Mark-	och	
miljödomstolen	gav	Kemikalieinspektionen	rätt.	Tillämpningen	är	olika	i	
medlemsstaterna	och	Kemikalieinspektionen	har	lovat	att	gå	igenom	några	
exempel som Svenskt Växtskydd lämnat.

Vid	ett	fältmöte	i	Örebro	län,	arrangerat	av	Föreningen	Sveriges	
Spannmålsodlare, diskuterades bland annat hanteringen av vattenskydds-
områden	och	användningen	av	kant-/skyddszoner.	Bland	annat	framhölls	
betydelsen	av	att	kantzoner	används	på	ett	vettigt	sätt	utifrån	riskerna	
för	omgivningen	men	även	möjligheten	att	nyttja	dessa	för	flera	syften,	
inklusive biologisk mångfald. Det gavs också exempel på att systematisk 
plöjning bildade ”vallar” mot dikena, vilket minskade risken för yterosion. 
Problematiken och möjligheterna i frågorna illustrerades på ett utmärkt 
sätt, vilket kan ha stor betydelse för myndigheternas syn på behovet och 
konsekvenserna av vissa regler och användningsvillkor. 

Exempel	på	andra	ämnen	som	återkommande	diskuterats	i	Växtskyddsrådet	
är	Kemikalieinspektionens	handläggningstider,	neonikotinoider	samt	
allmänkemikalier och ämnen med låg risk.

För	en	mer	detaljerad	rapportering	av	Växtskyddsrådets	verksamhet	se	
www.jordbruksverket.se

Kemikalieinspektionen
År	2014	anmälde	Svenskt	Växtskydd	Kemikalieinspektionen	till	
Justitiekanslern	(JK)	för	bristande	förmåga	att	uppfylla	kravet	på	
handläggningstid för ansökningar om produktgodkännande enligt 
förordning	(EG)	nr	1107/2009	om	växtskyddsmedel.	I	maj	2015	
kom	JK:s	beslut	där	det	tydligt	framgick	att	Kemikalieinspektionens	
prövningsverksamhet	hade	påtagliga	brister	och	att	det	var	flera	faktorer	
som	samverkande	till	att	dessa	problem	förelåg.	JK	uttryckte	därtill	att	man	
ansåg det vara anmärkningsvärt att de ansträngningar som gjorts och de 
åtgärder som myndigheten vidtagit under en följd av år inte har gett några 
positiva resultat.
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Svenskt	Växtskydd	har	genom	fortsatt	dialog	med	Kemikalieinspektionen	
samt genom möten med makthavare och relevanta intressenter oförtrutet 
arbetat för att myndighetens prövningsverksamhet ska fungera mer 
tillfredställande. Detta har gjorts genom bibehållen press på myndigheten, 
men	också	genom	att	bidra	med	flera	konkreta	förslag	på	förbättringar	och	
effektivisering av verksamheten.

Under	år	2016	var	antalet	möten	med	Kemikalieinspektionen	åtskilliga.	
Möten	har	hållits	med	såväl	Kemikalieinspektionens	ledning	som	med	
andra personer på myndigheten som är betydelsefulla i arbetet med 
växtskyddsärenden. Glädjande var att vi under året kunde se tydliga 
förändringar till det bättre på myndigheten och då främst avseende 
deras hantering av växtskyddsärenden. Arbetet med ansökningar om 
produktgodkännanden effektiviserades, handläggningstiderna kortades 
ned och attityden till branschen i stort förändrades i en mer positiv 
riktning.	Många	ärenden	om	produktgodkännanden	finns	emellertid	
kvar	för	Kemikalieinspektionen	att	hantera,	fortsatt	kommunikation	med	
myndigheten är därför prioriterad.

Kemikalieinspektionens projekt för ny miljöriskbedömningsmetod
Svenskt Växtskydd har med tre personer, Anders Normann, Anna Olevik 
och	Kristina	Wänblad	deltagit	i	referensgruppen	till	Kemikalieinspektionens	
projekt ”Rationella miljöriskbedömningar”. Projektet, som formellt 
avslutades vid årets slut, syftande till att förenkla och effektivisera 
miljöriskbedömningen i tillståndsprövningen av växtskyddsmedel.
I	övrigt	bestod	referensgruppen	av	representanter	från	LRF,	CKB	
vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges Geologiska Undersökning 
och Livsmedelsverket.

Svenskt	Växtskydd	har	varit	aktiva	i	projektet.	Främst	är	det	
Registreringsutskottet som hjälpt till under projektets gång. Den rapport 
med förslag till nationella bedömningsfaktorer som togs fram inom 
projektet lät Svenskt Växtskydd översätta till engelska. På så sätt kunde vi 
även	engagera	ECPA	och	företagens	experter	på	europanivå.	Detta	gav	oss	
värdefull och sakkunnig hjälp i påverkansarbetet.

Under året har Svenskt Växtskydd tre gånger lämnat skriftliga synpunkter 
till	Kemikalieinspektionen.	Vi	har	då	instämt	med	Kemikalieinspektionen	
i uppfattningen att miljöriskbedömningarna idag är oproportionerligt 
resurskrävande. Vi har därför uttryckt stöd för projektets mål. Därtill har 
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vi bidragit med synpunkter, kommentarer och frågor samt påtalat behov av 
förtydliganden av den modell som föreslagits.

Northern Zone meeting
Svenskt Växtskydd deltog den 20 oktober på årets Northern Zone meeting 
med deltagare från industri och ansvariga myndigheter i länderna i den 
Norra	Zonen.	Norsk	Plantevern	Forening	var	värdar	för	mötet,	men	Svensk	
Växtskydds Registreringsutskott var engagerade i mötets planering och 
genomförande. Anna Olevik, Nordisk Alkali, fungerade som mötets 
moderator.

Mycket fokus på mötet gavs åt artikel 43-implementeringen i den  
Norra Zonen samt de från företagen i förväg inskickade frågorna om olika 
delar av produktgodkännandeprocessen.

Skatt på växtskyddsmedel
Vid ett regeringssammanträde den 16 juni 2016 beslutades att tillsätta en 
statlig utredning för att bland annat göra en översyn av lagen (1984:410) 
om	skatt	på	bekämpningsmedel.	Enligt	utredningens	direktiv	innefattar	
uppdraget att analysera om skatten är i behov av att ändras med hänsyn 
till	de	förändringar	som	skett	på	EU-området,	samt	med	hänsyn	till	
utvecklingen av bekämpningsmedlen och hanteringen av dessa sedan 
skatten infördes. Vidare ska man analysera skattens effektivitet och om 
skattens styrande effekt avseende hälsa och miljö kan öka samt beskriva och 
ta tillvara erfarenheter av motsvarande skatter i Danmark och Norge.

Arbetet i utredningen kom igång i slutet av året. Svensk Växtskydd ingår i 
utredningen referensgrupp och har där bland annat bidragit med att beskriva 
hur lagstiftningen för växtskyddsmedel ser ut och förklarat att eventuella 
risker	med	växtskyddsmedel	hanteras	i	befintligt	regelverk,	myndigheternas	
arbete och olika produktomsorgsprojekt. Vi menar att en skatt på 
växtskyddsmedel inte kan motiveras och att en skatt, enligt nuvarande 
modell eller ännu tydligare enligt dansk eller norsk riskdifferentierad 
modell, har åtskilliga negativa konsekvenser.

Svenskt Växtskydds stämning av Coop
Strax innan sommaren anmälde Svenskt Växtskydd den svenska 
dagligvarukedjan	Coop	till	marknadsdomstolen	för	brott	mot	
marknadsföringslagen.	I	vår	stämningsansökan	menade	vi	att	Coop:s	
marknadsföring	rörande	den	påstådda	”Ekoeffekten”	som	inträffar	då	
man övergår från att äta konventionellt producerad mat till ekologisk 
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mat	är	alarmistisk	och	oetisk.	Vi	menade	vidare	att	Coop	bryter	mot	
marknadsföringslagen eftersom det är olagligt att vilseleda kunder med 
ovederhäftiga	påståenden	på	det	sätt	Coop	gör	i	de	reklamfilmer	som	visats	
på	TV	och	som	också	förekommer	på	internet.

I	Svenskt	Växtskydds	stämningsansökan	finns	en	mängd	yrkanden	mot	
grafik	och	påståenden	i	reklamfilmerna,	bland	annat	påståenden	om	att	
man i ekologisk odling inte använder sig av kemiska bekämpningsmedel 
och att ekologiskt odlade livsmedel är bättre för miljön. Något som också 
anmärktes	på	var	att	den	studie	som	Coop	beställt	som	underlag	till	
reklamfilmerna	är	riggad	för	att	ge	ett	givet	och	för	Coop:s	marknadsföring	
gynnsamt	resultat.	Att	Coop	dessutom	valt	att	använda	resultat	från	studien	
på ett sätt där man undanhåller vissa fakta, medan andra förvanskas, 
framhävs och omotiverat förstärks anmärkte vi också på.

I	oktober	kom	Coops	omfattande	svaromål	på	stämningsansökan	från	
Svenskt Växtskydd. Arbete ägnades därefter åt att skriftligt bemöta 
svaromålet	från	Coop.	Ärendet	planeras	avslutas	genom	huvudförhandlingar	
i domstol under våren 2017.

Fältförsöksverksamheten
Fältförsöksgruppen	har	under	året	fått	en	delvis	ny	form	som	innebär	att	den	
består av fem, vid Svenskt Växtskydds stämma utsedda, ledamöter.

Genom	Fältförsöksgruppen	har	Svenskt	Växtskydd	fortsatt	dialogen	med	
andra beställare och utförare av försök. Branschföreningen arrangerade i 
december ett möte med Hushållningssällskapens försöksledare, SLU och 
Växtskyddscentralerna. Mötet innehöll ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte 
mellan beställare och utförare; allt i syfte att få en bättre och jämnare kvalité 
på	de	försök	som	utförs.	Förutom	de	möten	branschföreningen	arrangerar	
sker aktiviteter i nationella referens-, ämnes- och arbetsgrupper.

Produktomsorg
Svenskt Växtskydd har under året verkat för klara och tydliga besked 
om vad som gäller för märkning av växtskyddsmedel i samband med 
villkorsändring. Resultatet är att om villkoren för ett produktgodkännande 
ändras gäller de nya villkoren från den dag som beslutet om ändring träder i 
kraft. Det betyder att det företag som är innehavare av produktgodkännandet 
ska se till att produkter som sätts ut på marknaden från och med den 
dag	som	beslutet	träder	i	kraft	har	den	nya	märkningen.	Det	finns	ingen	
skyldighet	att	märka	om	produkter	som	redan	finns	på	marknaden.
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2016	års	etikseminarium	hölls	den	15	december	på	Barsebäck	Resort.	I	
samband	med	seminariet	gav	Katarina	Ladenfors,	MarLaw,	en	utbildning	
för medlemsföretagen i grundläggande marknadsföringsrätt – nyheter 
och	mål.	Katarina	Ladenfors	redovisade	också	en	extern	granskning	
av	medlemsföretagens	marknadsföringsmaterial.	Sören	Pagh,	Fatima	
Johansson, Bodil Bergström och Hans Hagenvall låg bakom etikgruppens 
årliga interna granskning som också redovisades under seminariet.

Blågult Växtskydd
I	början	av	2016	sjösatte	Svenskt	Växtskydd	en	ny	satsning	för	en	
korrekt användning av växtskyddsmedel. Genom en presentation vid 
säsongsupptakter och andra växtskyddsaktiviteter och en utmaning på 
Facebook	har	målet	varit	att:
•	 bidra till en korrekt användning av växtskyddsmedel med ny 

spridningsföreskrift och nya användarvillkor,
•	 förklara	varför	produkter	får	de	godkännande	de	får,	ex	skyddszoner,	

karenstider,	kolfilter	med	mera,
•	 förklara varför är det viktigt att följa etiketter och spridningsföreskrifter.

Under hösten 2016 fortsatte arbetet med att utveckla informationsmaterialet 
(presentationen) inför växtskyddssäsongen 2017. Svenskt Växtskydds 
styrelse önskade att Blågult Växtskydd skulle ta sig an frågan om stölder av 
växtskyddsmedel.	Kontakt	togs	med	Polisen	samt	Länsförsäkringar	Skåne	
och arbetet resulterade i två tydliga bilder som lagts till i presentationen. 
Även	en	bild	om	förpackningsinsamling	till	SvepRetur	har	arbetats	fram	
och lagts till.

Förpackningsinsamlingen
Svenskt	Växtskydd	är	medlem	i	föreningen	Svensk	Ensilageplast	Retur	
och	deltar	i	verksamheten	som	bedrivs	av	Svensk	Ensilageplast	Retur	AB.	
Svenskt Växtskydd har representerats av Hans Hagenvall som suppleant i 
föreningens och bolagets styrelser.

Teknik och standardisering
Svenskt Växtskydd har under 2016 deltagit i den nordiska 
standardiseringsgruppen	för	sprutor,	SIS	TK	224.	Bland	annat	går	
utvecklingen	av	nya	nödvändiga	funktionsteststandarder	vidare.	Tidigare	
var överenskommelser om mått och dimensioner en av standardiseringens 
huvuduppgifter. Numera handlar standardiseringsarbetet i allt högre grad 
om (krav på) resultatet av maskiners arbete – såväl den eftersträvade 
effekten som den oavsiktliga påverkan på yttre miljö och arbetsmiljö.
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Medverkan i externa grupper
Svenskt Växtskydd har utöver representationen enligt ovan även varit 
engagerade i följande grupper under året:
•	 Odling i Balans (intressentgrupp)
•	 Säkert Växtskydd (styrgrupp)
•	 Kompetenscentrum	för	kemiska	bekämpningsmedel,	CKB	

(referensgrupp)
•	 FältForsk	(referensgrupp)
•	 LRF	Minor	use-projekt	(styrgrupp)

Nytt på kansliet
I	december	2016	avtackades	Hans	Hagenvall	för	hans	mycket	
uppskattade insatser under sina drygt 15 år på branschföreningen. Vår nye 
kommunikatör	Ida	Björling	tillträdde	under	hösten.	Svenskt	Växtskydd	vill	
rikta	ett	stort	tack	till	Hans	och	hälsa	Ida	varmt	välkommen.
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Remisser          

Näringsdepartementet
Synpunkter till regeringen med anledning av den kommande översynen av 
Parlamentets	och	Rådets	Förordning	(EG)	nr	1107/2009	om	utsläppande	av	
växtskyddsmedel på marknaden

Yttrande	över	Dricksvattenutredningens	slutbetänkande	”En	trygg	
dricksvattenförsörjning” (SOU 2016:32)

Kemikalieinspektionen
Synpunkter på promemoria om mer ändamålsenlig nationell produktprövning 
av växtskyddsmedel med fokus på miljöriskbedömning

Synpunkter och kommentarer rörande dokument om rationella 
miljöriskbedömningar – resultat och effekter av genomförda insatser samt 
planerade insatser i projektet

Synpunkter med anledning av rapporten ”Utkast för synpunkter – Nationella 
bedömningsfaktorer”

Formas
Kommentarer	med	anledning	av	Formas	rapport	om	växtskyddsforskning

Havs- och vattenmyndigheten
Remissyttrande över förslag till vägledning för prövning av användning av 
kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

JTI
Kommentarer	angående	identifierade	problemområden	och	lösningsförslag	
gällande innovationsområden för ett hållbart växtskyddsarbete inom svensk 
trädgårdsproduktion

Miljö- och energidepartementet
Yttrande över förslag till nationella begränsningar av viss användning av 
kemiska växtskyddsmedel

Jordbruksverket
Yttrande över förslag om utrustning för yrkesmässig spridning av 
växtskyddsmedel

Yttrande över två förslag om dokumentationskrav för yrkesmässiga 
användare respektive integrerat växtskydd
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Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2016

Svenskt Växtskydds medlemsföretag redovisar varje år internt sin 
försäljning	till	den	distribuerande	handeln.	Eftersom	alla	importerande	
företag inte är medlemmar i Svenskt Växtskydd föreligger varje år större 
eller	mindre	avvikelse	från	Kemikalieinspektionens	officiella	statistik	
beroende på företagens marknadsandelar.

Försäljningsvärdet	2016	på	den	svenska	marknaden	till	jordbruk,	frukt	och	
trädgård var för Svenskt Växtskydds medlemsföretag totalt

 722 miljoner kronor

Denna summa kan delas upp på följande produktgrupper

ogräsmedel 356 miljoner kronor
svampmedel 291 miljoner kronor
insektsmedel 45 miljoner kronor
övrigt 30 miljoner kronor

Fördelningen	kan	åskådliggöras	på	följande	sätt

Volymen av verksam beståndsdel som såldes av Svenskt Växtskydds  
medlemsföretag till jordbruk, frukt och trädgård var totalt

2016  1 434   ton
2015  1 439  ton

Ogräsmedel
50 %

Svampmedel
40 %

Insektsmedel
6 %

Övrigt
4 %

Insektsmedel
6 %

Övrigt
4 %

Ogräsmedel
50 %

Svampmedel
40 %
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Uppdelning kan göras i de olika produktgrupperna
 2016 2015
ogräsmedel 1 061 ton 1 050 ton 
svampmedel 300 ton 318 ton
insektsmedel 35 ton 27 ton
övrigt 38 ton 44 ton

Trenden	med	minskande	åkerareal	(0,5	%)	fortsatte	även	under	2016.	Den	totala	
spannmålsarealen	minskade	något	(1	%)	till	1	021	400	ha.	För	vete	som	utgör	den	
största spannmålsgrödan minskade arealen med 2 %. Havrearealen ökade med 8 %, 
kornarealen var oförändrad medan arealen för resterande spannmålsgrödor minskade 
med 24 %.Den samlade arealen av raps och rybs minskade med 1 %. Potatisarealen 
ökade något medan arealen för odling av sockerbetor ökade mycket, efter att ha 
minskat kraftigt år 2015. Baljväxtarealen fortsatte att öka.

Skördenivåerna av spannmålsgrödorna var generellt något lägre jämfört med 
föregående	års	höga	skördar.	Detta	till	följd	av	den	ovanligt	torra	försommaren.	Torka	
och insektsangrepp drabbade rapsodlingen hårt, framförallt i södra Sverige. Skador 
orsakade av kålmal och andra skadegörare var vanliga.

Svampangreppen var generellt låga eller måttliga, vilket berodde på den varma och 
torra försommaren.

Årets minskning av det totala försäljningsvärdet beror på den variation som man ser 
mellan olika år och som också styr behovet av olika insatser på växtskyddsområdet. 
Behovet av ogräsmedel var lägre i höstsäden och den torra väderleken under maj 
månad resulterade i mindre angrepp av svampsjukdomar i spannmålsgrödorna än 
normalt.	Det	varma	vädret	gynnande	däremot	förekomsten	av	skadeinsekter	i	flera	
grödor där man också såg en ökad användning av insektsmedel. Detta visar att 
svenskt lantbruk anpassar användningen av växtskyddsmedel efter det behov av olika 
skadegörare som förekommer enskilda år.  

Faktorer	som	inverkar	generellt	på	försäljningen	av	växtskyddsmedel	uttryckt	i	ton	
är ändringar i areal av de grödor som odlas och förändringar av medlemsföretagens 
marknadsandelar. Dessutom inverkar förskjutningar mellan olika produktgrupper 
eftersom andelen verksam substans i olika växtskyddsmedel varierar.

Försäljningen	av	växtskyddsmedel	från	leverantör	till	återförsäljare	ett	enskilt	år	
speglar	inte	helt	användningen	ett	visst	år.	Försäljningsstatistiken	kan	också	påverkas	
av slutförsäljning av vissa produkter. Lager kan byggas upp respektive tas i bruk 
hos återförsäljare och användare. Sammantaget tyder allt på att försäljningssiffrorna 
sett	över	en	flerårsperiod	speglar	en	motiverad	behovsanpassad	användning	av	
växtskyddsmedel.
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Styrelse och utskott 2016

Styrelse
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Mats	Andersson,	Bayer	CropScience,	ordförande	 Marcus	Pedersen	
Hans	Jørgen	Hansen,	Monsanto	Crop	Sciences	Sweden	AB	 ----- 
Rikard Larsson, Adama Sonny Jensen
Ulf	Möller,	Nordisk	Alkali	AB	 Erik	Åkesson
Nina	Olsson,	Syngenta	Nordics	A/S	 Oskar	Björling 
Sören	Pagh,	BASF	AB,	vice	ordförande	 Peter	Löfgren	 
Nis	Chr.	J.	Schmidt,	Dow	AgroSciences	Sverige	AB	 Lars	Dinesen 
Johan	Toll,	Nufarm	Deutschland	GmbH	 Andreas	Johansson
Kristina	Wänblad,	DuPont	Sverige	AB	 Jan-Åke	Svensson
 
Valberedningen
Ulf Möller, Nordisk Alkali AB
Peter	Löfgren,	BASF	AB
Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB

Utskottet för Teknik och Information    
Tomas	Fahlgren,	Nordisk	Alkali	AB,	ordförande
Ingrid	Bechtel,	DuPont	Sverige	AB
Oskar	Björling,	Syngenta	Nordics	A/S
Stefan	Hansson,	Bayer	CropScience
Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH
Lars	Kruse	Andersen,	Adama
Erik	Moll,	Dow	AgroSciences	Sverige	AB
Ann-Kristin	Nilsson,	BASF	AB
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Registreringsutskottet
Anna Olevik, Nordisk Alkali AB, ordförande
Jessica	Andersen,	Syngenta	Nordics	A/S
Aleksei	Barulin,	Monsanto	Crop	Sciences	Sweden	AB
Christian	Deibjerg	Hansen,	BASF	AB
Magnus Jeppsson, Nufarm Deutschland GmbH
Lisa Maria Jessen, Dow AgroSciences Sverige AB
Marja Plentinger, Adama
Gurli	Vagnsø,	Bayer	CropScience
Kristina	Wänblad,	DuPont	Sverige	AB

Fältförsöksgruppen 
Ann-Kristin	Nilsson,	BASF	AB,	ordförande
Ingrid	Bechtel,	DuPont	Sverige	AB
Stefan	Hansson,	Bayer	CropScience
Rikard Larsson, Adama
Fredrik	Sörensson,	Nordisk	Alkali	AB
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BASF AB
Agro Nordic/Baltic
Affärsområdeschef:	Robert	Racz
Försäljning och rådgivning:
Peter Löfgren
peter.lofgren@basf.com
070-583 98 97
Thomas	Wildt-Persson
thomas.wildt-persson@basf.com
070-949 80 15
Måns	Edensten
mans.edensten@basf.com
070-587 03 45
Sören Pagh
soren.pagh@basf.com
+45 40 83 51 24
hemsida: www.agro.basf.se

BASF-gruppen	är	en	av	världens	
ledande kemikoncerner med en 
årsomsättning på ca 544 miljarder 
kronor och med mer än 114 000 
medarbetare	i	170	länder.	BASF-	
bolagen	i	Europe	North	utgör	en	
organisatorisk enhet bestående av 
sex affärsområden, som arbetar 
med försäljningsansvar över 
nationsgränserna.	BASF	marknadsför	
plastråvaror, förädlingsprodukter, 
pigment, bindemedel samtindustri- och 
lantbrukskemikalier.	Crop	Protection	
marknadsför växtskyddsmedel som 
t	ex	Acrobat	WG,	Basagran	SG,	
Candit,	Cantus,	Comet	Pro,	Fastac,	
Flexity,	Focus	Ultra	och	Signum	WG.

ADAMA Northern Europe 
B.V. 
Box	355,	3830	AK	Leusden,	Nederländerna 
Hemsida: www.adama.com 
Managing Director: Han Rupert 
Commercial Director: Jaap de Bruijn 
Area Manager Scandinavia, Baltics and 
Belarus: Sonny Jensen 0045-21 25 90 27 
Technical Support:  
Rikard Larsson 070-292 22 28 
Lars	Kruse	Andersen	0045-51	24	90	70 
 
ADAMA	Northern	Europe	B.V.,	ett	dotter-
företag till ADAMA  Agricultural Solutions 
Ltd. är en av dem ledande globala  
tillverkarna och distributörerna av växt-
skyddslösningar.

Adama har nått sjunde plats på världs- 
rankinglistan över producenter av växt-
skyddsmedel.	Företaget	kännetecknas	av	att	
sätta lantbrukaren i fokus i sin produkt- 
utveckling och sina strikta normer för  
miljöskydd och kvalitetskontroll. Adamas 
mål är att växa ytterligare i växtskydds-
branschen genom att utöka produktsor-
timentet	och	genom	att	tillföra	fler	unika	
produkter och speciallösningar till produkt-
portföljen.

ADAMA	Northern	Europe	B.V.	är	beläget	i	
Leusden	i	Nederländerna.	Från	huvudkon-
toret i Leusden arbetar vi för regionerna 
Beneluxländerna, Skandinavien, Baltikum 
och Vitryssland.

Simply.Grow.Together.	Detta	är	Adamas	
löfte till odlare och distributörer, till lant-
bruket	och	till	våra	anställda.	Tre	vardag-
liga ord. Och ändå innebär de en möjlighet 
till varaktig skillnad för lantbruket överallt, 
samtidigt som de säkerställer företagets 
hållbarhet.
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Dow AgroSciences
Sverige AB
c/o	Dow	AgroSciences	Danmark	A/S
Sorgenfrivej	15,	2800	Kgs.	Lyngby
Danmark
Tel	040-97	06	40
Hemsida: www.dowagro.se
Managing Director: Lars G. Dinesen
Registration Manager: Nis Schmidt
Commercial Sweden:	Darko	Kosoderc	
och	Erik	Moll
Product managers: Hans Raun och  
Erik	Moll
Ägare: Dow AgroSciences BV (100 %)

Dow AgroSciences upptäcker, utvecklar 
och tillför marknaden växtskydds- och 
växtbiotekniklösningar för en växande 
värld. Dow AgroSciences, ett helägt 
dotterbolag	till	The	Dow	Chemical	
Company,	som	är	baserat	i	Indianapolis,	
Indiana,	USA,	hade	en	årlig	global	
försäljning på $6,2 miljarder 2016. 
Upptäck mer på www.dowagro.se eller 
www.dowagro.com.	Följ	 
Dow	AgroSciences	på	Facebook.

I	Sverige	är	följande	produkter	från	
Dow AgroSciences tillgängliga för 
de svenska lantbrukarna: ZYPAR*, 
MUSTANG*	FORTE,	LANCELOT*,	
TOMBO*,	BROADWAY*,	STARANE	
XL,	ARIANE*S,	MATRIGON*72SG,	
GALERA*,	KERB*	FLO	400,	
CONSERVE*,	GALLERY*,	
MUSTANG*,	PRIMUS*XL.

*Varumärke	–	Dow	AgroSciences	LLC

Bayer AB
Bayer CropScience
Kometvägen	1,
245 32Staffanstorp
Tel	070-5671677
Hemsida: www.cropscience.bayer.se
Bayer AB har sitt säte i Stockholm.
Managing Director Norden:
Marion McPherson
Operation Manager Norden:
Poul Bjerre Jensen
Business Manager Sverige:
Mats Andersson
Rådgivning och Support Sverige:
Stefan Hansson, Lisa Rydenheim
Marcus Pedersen

Bayer	CropProtection	har	en	nordisk	 
organisation med huvudkontor i  
Köpenhamn.	Vår	målsättning	är	att	vara	
det ledande och mest innovativa och 
kompetenta växtskyddsföretaget med  
utgångspunkt i lantbrukarens behov 
och företagsvillkor. Vi erbjuder ett brett 
sortiment av olika växtskyddsprodukter 
utvecklade under svenska förhållanden 
och	marknadsför	ett	flertal	välkända	
och ledande produkter inom fungicid-, 
herbicid- och insekticidområdet samt på 
betningssidan. 

Bayer är en av världens största kemi- 
och läkemedelskoncerner. Bayer 
CropProtection	fortsätter	att	investera	 
stora summor i grundläggandeforskning 
och utveckling av högkvalitativa  
produkter för ett framtida uthålligt 
lantbruk.
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DuPont Sverige AB
Box 914, 195 05 Arlandastad
Besöksadress:	Cederströms	Slinga
Tel	08-595	110	40
Hemsida:	www.dupont.se/agro
Nordic Area Manager: Norbert Leisse
norbert.leisse@dupont.com
Försäljning och rådgivning:
Ingrid	Bechtel
Ingrid.bechtel@dupont.com
Ekonomi/logistik:
Ann-Helen Siwertsson
ann-helen.siwertsson@dupont.com
Registering Norden/Baltikum:
Kristina	Wänblad
Kristina.wanblad@dupont.com
Sophie	Hane-Weijman
sophie.hane-weijman-1@dupont.com
Utveckling Norden/Baltikum:
Tone	Glarborg
Tone.glarborg@dupont.com
Bertram Larsen
Bertram.larsen@dupont.com
Ägare:	E.I.	DuPont	de	Nemours,
Wilmington,	USA
Antal anställda i Sverige: 5

Försäljningen	av	växtskyddsmedel	i
Sverige utgörs huvudsakligen av 
produkter tillverkade av DuPont, 
främst	lågdosmedlen	Ally	Class,	 
Express	50	SX,	CDQ	SX,	Harmony	50	
SX,	Harmony	Plus50	SX,	Lexus,	Titus	
och Safari samt fungiciden Acanto och 
insekticiderna Avaunt och  Steward.
DuPont marknadsför också höstraps- och 
majsutsäde. DuPonts övriga verksamhet 
spänner över en rad olika områden såsom 
livsmedelsteknik, högteknologiska 
material, säkerhetsutrustning och 
bioteknik.
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Monsanto Crop Sciences
Sweden AB
Ekbacksvägen	28
168 69 BROMMA
Tel	08-55	53	61	35
Fax	08-55	53	61	08
Commercial lead Norden:  
Hans Jørgen Hansen
Ägare:	Monsanto	Company,
St Louis, USA.

Monsanto arbetar i de nordiska och 
baltiska länderna med produktutveckling,
marknadsföring och försäljning 
av växtskyddsmedel och utsäde. 
Organisationen består av 11 personer 
placerade i Danmark och Norge samt 
Baltikum.	Monsanto	Crop	Sciences
Sweden AB är ett helägt dotterbolag till
Monsanto	Company,	USA.	Monsanto
är ett världsomspännande företag med
inriktning på växtskydd, utsäde och 
bioteknik inom lantbrukssektorn.

Företaget	bedriver	verksamheten	i	mer	 
än 100 länder och har globalt omkring  
23	000	anställda.	Monsanto	finns	
registrerad	på	New	York	börsen	(NYSE).	
I	Sverige	marknadsförs	växtskydds-
produkter som Roundup PowerMax, 
RoundupFlex,	Roundup	Gold	ST,	
Roundup	Bio.	För	hemträdgårdar	
Roundup	Q	och	RoundupG.	
Företaget	har	även	en	omfattande
utveckling och försäljning av 
höstrapsutsäde under namnet  
Dekalb Seeds.

Nordisk Alkali AB
Hanögatan 8
211 24 Malmö
Tel	040-6808530
Fax	040-93	84	00
Hemsida: www.nordiskalkali.se
info@nordiskalkali.se
VD: Ulf Möller
Registrering och utveckling:  
Anna Olevik
Fältförsök och utveckling:  
Fredrik	Sörensson
Försäljning och marknadsföring: 
Erik	Åkesson,	Ulf	Möller,	 
Emma	Brehmer
Rådgivning och försäljning Syd: 
Lars	Eriksson
Rådgivning och försäljning 
Mellansverige:	Tomas	Fahlgren
Rådgivning grönsaker på friland, 
konsument- och bioprodukter:  
Gunilla Persson
Registrering och rådgivning frukt och 
bär samt växthus: Helena Nylund
Ekonomi:	Sofie	Belander
Logistik och kontor:  
Rose-Marie Goréus
Ägare:	BelchimCropProtection,	100	%
Anställda: 17 varav 11 i Sverige, 3 i 
Danmark,	2	i	Litauen	och	1	i	Finland.

Att kunna växtskydd i stort och smått är 
en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi 
som jobbar på Nordisk Alkali har lång 
och bred erfarenhet av växtskydd inom 
både konventionella lantbruksgrödor och 
de mer specialiserade odlingarna såsom 
frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och 
prydnadsväxter.
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Nufarm Deutschland 
GmbH

Regionansvarig Nufarm Norden: 
Johan	Toll,	
johan.toll@se.nufarm.com
Hemsida:	www.nufarm.com/SE	

Nufarm Deutschland är ett helägt 
dotterbolag till en av världens ledande 
tillverkare av växtskyddsmedel, 
Nufarm Limited, Australien. 
Nufarm Deutschland bedriver 
produktutveckling, marknadsföring 
och försäljning av växtskyddsmedel 
inom	regionen	Tyskland,	Benelux	
och	Norden	med	huvudkontor	i	Köln.	
Nufarm har en ledande position inom 
herbicidsegmentet fenoxisyror.

Vi har verksamhet i samtliga nordiska 
och	baltiska	länder	med	filial	i	Danmark	
och	kontor	i	Litauen	och	Finland.	Vi	
har	nära	samarbete	med	flera	av	de	
internationellt kända producenterna 
av växtskyddsmedel. Det gör att vi 
är i framkanten på modern teknik- 
och produktutveckling. Vi utvecklar 
kontinuerligt vår produktportfölj, både 
med existerande och nya produkter, 
och vår långsiktiga strategi är att vara 
en attraktiv partner för både odlare, 
återförsäljare, rådgivare och leverantörer.

Några exempel på växtskyddsmedel 
som	vi	marknadsför:	Alar	SG,	Centium,	
Cymbal,	Danitron,	Diflanil,	Epok,	Fazor,	
Fenix,	Fibro,	Fungazil,	Frupica,	Goltix	
WG,	Lentagran,	Mospilan,	Nissorun,	
Proxanil,	RanmanTop,	Raptol,	Roxy,	
Select, Sluxx, Spotlight,  
Sumi-Alpha,	Syllit,	Teppeki,	Topsin	m.fl.
samt betningsmedel och rodenticider.
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Syngenta Crop Protection 
A/S
Strandlodsvej 44 
DK-2300	Köpenhamn	S 
Danmark 
Tel	0771	24	48	10 
Fax	0771	19	31	30 
Hemsida: www.syngenta.se 
Managing Director Norden:  
Matthew Pickard 
Sales Manager Norden:
Henning Jensen
Market Manager Sverige:
Nina Olsson
Sales and Field Technician Sverige:
Carl-Henrik	Ljung
Oskar Björling
Head of Regulatory:
Victoria Jung
Antal anställda i den nordiska
organisationen: 35

Syngenta är ett av världens ledande 
företag med mer än 28 000 anställda i 
över 90 länder med ett gemensamt mål: 
”Bringing plant potential to life”. Genom 
förstklassig forskning, global närvaro 
och med engagemang för våra kunder 
bidrar vi till att öka skörd och lönsamhet, 
skydda miljön och förbättra hälsa och 
livskvalitet. De stora produkterna är 
växtskydd och utsäde. Syngenta Nordics 
A/S	omfattar	verksamheten	i	Norden	
och	har	sitt	huvudkontor	i	Köpenhamn.	

Syngenta är noterat på börserna i Zürich 
(SYNN)	och	New	York	(SYT). 
Mer	information	om	oss	finns	på	 
www.syngenta.com och  
www.goodgrowthplan.com.	Följ	oss	
på	facebook®	www.facebook.com/
SyngentaSverige

Syngenta	marknadsför	i	Sverige	flera	
svamp-, ogräs- och insektspreparat 
och betningsmedel men också utsäde 
för odling av raps, korn, sockerbetor 
och majs. Några exempel på kända 
varumärken är Amistar®, Armure®, 
Boxer®,	Callisto®,	Celest	Formula	
M®,	Dividend	Formula	M®,	Hyvido®,	
Moddus M®, Revus®, Shirlan®, 
Switch®	m.fl.
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Svenskt Växtskydds budget och utfall 2016

  
 

Basservice 2 790 000  2 742 456 

Mötesverksamhet 100 000 157 709

Internationellt	samarbete	 135	000	 95	566

Konsultuppdrag	och		 100	000	 24	359
arrangemang

Produktomsorg, teknik och  230 000 278 638
information

Kommunikation	 295	000	 332	959

Totalt 3 650 000 3 631 687

Budget
2016

Utfall
2016



Svenskt Växtskydd
Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon 08 -783 82 40
E-post: info@svensktvaxtskydd.se

Hemsida: www.svensktvaxtskydd.se
Kontakt: Anders Normann och Ida Björling

Det verkligt stora under 2016 var att Kemikalieinspektionens 
godkännandeverksamhet efter många års ”stiltje” äntligen 
började röra sig i rätt riktning. Vi är övertygade om att 
Svenskt Växtskydds anmälan av Kemikalieinspektionen 
till Justitiekanslern, med därpå följande allvarliga kritik, 
tillsammans med vårt enträgna påverkansarbete på riksdag, 
regering och myndigheter har spelat en avgörande roll.
 
De regelbundna möten mellan Kemikalieinspektionen, 
Jordbruksverket, LRF och Svenskt Växtskydd som påbörjats 
under 2016 har visat sig värdefulla för att förebygga och 
lösa praktiska problem i samband med godkännande 
och användning av växtskyddsmedel. Förutsatt att detta 
fortsätter på samma konstruktiva sätt kommer det att få stor 
betydelse för det svenska växtskyddet på både kort och 
lång sikt.

Den arbetsgrupp som under Kemikalieinspektionens 
ledning startats för att diskutera kommande, och 
eventuellt strukturera befintliga, användningsvillkor för 
växtskyddsmedel är ett exempel på de konstruktiva 
arbetssätt som introducerats under året.

Svenskt Växtskydd är en av sex branschföreningar som är 
knutna till servicebolaget KTF Organisation AB


