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Målsättning för Svenskt Växtskydd

Svenskt Växtskydds mål är:
•	 Att skapa förståelse för och sprida kunskap om behov och nytta av 

växtskyddsmedel i Sverige.
•	 Att tillföra kunskap och information kring teknik och produkter till det 

svenska lantbruket för en hållbar produktion av sunda och prisvärda 
livsmedel av förväntad kvalitet. Allt i enlighet med de övergripande 
målen i den svenska nationella livsmedelsstrategin.

•	 Att driva frågor om lagar och regler för konkurrensneutrala svenska 
regelverk, relativt vår omvärld inom EU.

Om Svenskt Växtskydd

Sedan den 1 januari 2014 ingår Svenskt Växtskydd i KTF Organisation AB.  
Där är Svenskt Växtskydd en av fem föreningar som är knutna 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.

Svenskt Växtskydds vision 

Vår vision är att Svenskt Växtskydd är den självklara organisationen i Sverige 
för fakta och kunskap om växtskyddsfrågor.
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Ordföranden har ordet

Det torraste året på över 100 år drabbade lantbrukarna 2018, med problem att 
få grovfoder till djuren och låga skördar av spannmål och raps. Detta har satt 
lantbrukets ekonomi under press och ger inte de bästa förutsättningarna inför 
2019.

Att lantbruket haft det tufft på grund av torkan har också påverkat företag 
och organisationer i kedjan som levererar förnödenheter till lantbruket, detta 
kommer även att få betydelse på 2019 års resultat.

Det politiska läget efter riksdagsvalet har varit oklart och regeringsbildningen 
har dragit ut på tiden på ett sätt som går till historien. När livsmedelsstrategin 
antogs av riksdagen var andemeningen att svenska myndigheter som 
handlägger frågor som berör lantbruket ska arbeta för att underlätta 
utvecklingen av jordbruket. Så har det tyvärr inte blivit och det verkar inte 
som om alla myndigheter tycker att livsmedelsstrategin angår dem. Det blir 
en viktig fråga för Svenskt Växtskydd och lantbrukets övriga organisationer 
att pressa på så att strategin inte glöms bort. Annars är det lätt hänt att svenskt 
jordbruk kommer på efterkälken.

Efter domstolsbeslutet angående Coops Eko-kampanj har Svenskt Växtskydd 
tittat igenom hur andra aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden hanterar 
ordval och påståenden när det gäller marknadsföring av ekologiska livsmedel 
på hemsidor och i reklammaterial. Denna genomgång har lett till att Svenskt 
Växtskydd har varit i kontakt med berörda företag via advokat eller direkt, 
beroende på storleken och arten av övertramp i marknadsföringen. Vi kan 
sammanfatta responsen från kontaktade företag med: ”hemsidan är under 
ombyggnad”, ”det är gammalt material”, ”det var onödigt att ta det via 
advokat” och ”man vill titta på det och rätta till”. Vi kan konstatera att de 
flesta	har	förändrat	sina	budskap	och	några	har	till	och	med	visat	intresse	
för en dialog i ämnet. Totalt har Svenskt Växtskydd varit i kontakt med fem 

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
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företag med anledning av att deras marknadsföringen strider mot domslutet 
i rättegången mot Coop. Efter våra kontakter med berörda företag kan vi se 
förändringar på några hemsidor där man byter ut ”kemiska” mot att man inte 
använder ”syntetiska kemiska” växtskyddsmedel. Den förändringen i uttryck 
har Svenskt Växtskydd synpunkter på och en utredning som ska klarlägga 
begreppen är på väg.

Samarbetet med myndigheter och närstående lantbruksorganisationer går 
mycket bra, vi har haft ett antal möten under året där frågor som är direkt 
kopplade till registrering eller användning diskuterats för att få en gemensam 
tolkning. Kemikalieinspektionen gör ett mycket bra jobb tillsammans med 
Jordbruksverket och Livsmedelsverket, så att ansökningarna som sänds in 
blir	klara	inom	fastsatta	tidsgränser.	Detta	gör	att	nya	produkter	finner	sin	
väg ut på den svenska marknaden ungefär samtidigt som i övriga EU. Det 
är	roligt	att	svenskt	lantbruk	ligger	i	fas	med	vad	som	finns	på	marknaden	i	
länderna som ligger i vår närhet och det medför att vi kan konkurrera på mer 
lika villkor.

Utan	det	stora	engagemang	som	finns	inom	medlemsföretagen	hade	Svenskt	
Växtskydd haft svårt att uppnå de framgångar som vi har. Dialog och 
samarbete mellan kansli, företag och berörda myndigheter har stor betydelse 
när vi vill skapa förändring som underlättar för jordbruket i Sverige. Tack 
alla	som	medverkar	till	att	flytta	fram	Svenskt	Växtskydds	positioner	i	olika	
sammanhang.

Sören Pagh 
Ordförande Svenskt Växtskydd
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Verksamheten 2018 

Mötesverksamhet    
Svenskt Växtskydds styrelse har hållit åtta styrelsemöten under året. 
Därtill hade styrelsen ett ytterligare möte som helt ägnades åt strategiska 
diskussioner. 

Registreringsutskottet har hållit fem möten under året. Därtill har 
Registreringsutskottet haft ett möte med Kemikalieinspektionen och ett 
möte med Jordbruksverket. På mötet med Kemikalieinspektionen den 15 
februari deltog Agneta Westerberg, avdelningschef på avdelningen för 
Tillstånd och upplysning samt ytterligare sex personer från myndigheten. 
På mötet med Jordbruksverket den 3 oktober deltog Mona Strandmark, 
enhetschef på Miljöregelenheten samt ytterligare två personer från 
myndigheten.

Utskottet för teknik och information har under året haft två möten. Bland 
annat har ämnen som Blågult Växtskydd och information om nyttan 
med växtskyddsmedel diskuterats. Vid ett möte på SMHI, Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, i Norrköping behandlades för 
växtskyddet viktiga meteorologiska parametrar i en ny väderapplikation.

I samband med Svenskt Växtskydds föreningsstämma den 17 april talade 
Jenny Kreuger, föreståndare på SLU:s Kompetenscentrum för kemiska 
bekämpningsmedel (CKB), om arbetet med att ta fram och förmedla 
kunskap om växtskyddsmedels miljöaspekter, miljöövervakning och några 
aktuella projekt.

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

Kommunikation
Kommunikationsgruppen har under 2018 förberett, genomfört och 
utvärderat ett stort antal aktiviteter. Gruppen har under året haft sju interna 
möten.

Svenskt Växtskydds mötesverksamhet har som vanligt varit betydande. 
Under	året	har	ett	flertal	möten	genomförts	med	Kemikalieinspektionen	
på olika nivåer, exempelvis ett möte med myndighetens generaldirektör. 
Ett antal möten har därtill hållits med Jordbruksverket, exempelvis med 
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myndighetens nytillträdde generaldirektör. Regelbundet har dessutom möten 
hållits	med	LRF	på	kanslinivå.	Därutöver	har	föreningen	haft	flera	möten,	
men	också	andra	kontakter	med	flera	svenska	riksdagspolitiker.

Ett stort framsteg under de senaste åren har varit att Kemikalieinspektionens 
verksamhet avseende godkännande av växtskyddsmedel har utvecklats i 
positiv riktning och nu fungerar bra. Den ärendekö som har funnits under 
många år är sedan våren 2018 helt borta och därmed är myndigheten nu i 
fas. Därmed kan inkommande ärenden hanteras i enlighet med de reglerade 
handläggningstiderna	för	ansökningar	om	produktgodkännanden	som	finns	
för de olika typerna av godkännanden. Svenskt Växtskydds anmälan av 
Kemikalieinspektionen till Justitiekanslern år 2014, med därpå följande 
påverkansarbete har varit starkt bidragande till att Kemikalieinspektionen 
nu arbetar i enlighet med gällande regelverk samt att myndighetens attityd 
till Svenskt Växtskydd och medlemsföretagen utvecklats i positiv riktning.

Fjolårets framgång då Svenskt Växtskydd vann mot Coop i Patent- 
och marknadsdomstolen har under året följts upp genom de kontakter 
föreningen	haft,	inte	bara	med	Coop	utan	även	med	flera	andra	
livsmedelskedjor och livsmedelsproducenter. Domen som föll sommaren 
2017	fick	stor	uppmärksamhet	i	media	i	Sverige,	men	även	utanför	landets	
gränser. Under året har Svenskt Växtskydd redogjort för ECPA och våra 
europeiska systerföreningar om vårt arbete med stämningen av Coop, 
rättegången samt hur vi fortsatt arbeta med marknadsföringsfrågor avseende 
ekologiska livsmedel.

Den livsmedelsstrategi som presenterades och som riksdagen ställde sig 
bakom år 2017 innehåller det övergripande målet om en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Tillväxt 
och sysselsättning ska skapas inom det svenska lantbruket och strategin 
ska även bidra till en hållbar utveckling i hela landet och till att relevanta 
nationella miljömål nås. I strategin beskrivs att ett hållbart växtskyddsarbete 
är en viktig förutsättning för att svensk växtodling ska hävda sig i den 
internationella	konkurrensen	och	att	det	är	viktigt	att	det	finns	en	god	
tillgång till växtskyddsmedel som effektivt kan hantera de växtskadegörare 
som inverkar på odlingen. Livsmedelsstrategins mål och syften är mycket 
viktiga, men har under året inte fått det genomslag som önskats och tyvärr 
i enskilda politiska beslut fått stå åt sidan. För Svenskt Växtskydd är det 
angeläget att livsmedelsstrategin framhålls väsentligt mer i den politiska 
debatten och i samband med beslutsfattande. Fortsatt kommunikation om 
växtskyddets betydelse för livsmedelsstrategins mål och syften är därför 
fortsatt av stor betydelse.
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De återkommande mötena i konstellationen Kemikalieinspektionen, 
Jordbruksverket, LRF och Svenskt Växtskydd som inleddes under år 
2016 har fortsatt även under 2018. På dessa möten diskuteras aktuella och 
konkreta växtskyddsfrågor och mötena anses av Svenskt Växtskydd som 
fortsatt betydelsefulla.

Svenskt Växtskydds styrelse träffades en hel dag under hösten för att 
ha strategiska diskussioner om föreningens mål, visioner, arbetssätt 
och framgångsfaktorer. En vision och nya mål för Svenskt Växtskydd 
formulerades.

Väsentliga och mer långsiktiga prioriteringar inom 
kommunikationsverksamheten diskuteras fortlöpande. Angelägna 
arbetsområden är: 
•	 Verka för en mer fakta- och vetenskapsgrundad syn på 

växtskyddsmedel
•	 Klargöra växtskyddsmedlens plats i ett hållbart lantbruk
•	 Verka för hela det svenska jordbrukets bästa och minska 

motsättningarna	som	finns	mellan	konventionell	och	ekologisk	odling

Den 7 december arrangerade Svenskt Växtskydd en utbildning i 
kriskommunikation för medlemsföretagen. Utbildningen leddes av 
krishanteraren, medietränaren och medierådgivaren Jeanette Fors-Andrée.

Svenskt Växtskydd var närvarande och hade olika möten på såväl Borgeby 
Fältdagar som under Almedalsveckan i Visby.

Kemikalieinspektionen
Sedan Svenskt Växtskydd år 2014 anmälde Kemikalieinspektionen 
till Justitiekanslern (JK) för bristande förmåga att uppfylla kraven på 
handläggningstider för ansökningar om produktgodkännande enligt 
förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel har mycket hänt i 
positiv riktning. Den kö av ärenden som varit omfattande och funnits 
under många år är nu borta. Under 2018 har kontakterna mellan Svenskt 
Växtskydd och Kemikalieinspektionen vad avser växtskyddsärenden varit 
goda och myndigheten får numera anses vara effektiv i ärendehanteringen. 
Svenskt	Växtskydd	har	haft	flera	möten	och	andra	kontakter	med	
Kemikalieinspektionen under året. Att nuvarande situation bibehålls är av 
stor vikt för föreningen och medlemsföretagen. Därför är kommunikationen 
med myndigheten fortsatt prioriterad.
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Växtskyddsrådet
Svenskt Växtskydd ingår i Växtskyddsrådet och har under året deltagit på 
rådets samtliga möten. Som en följd av den nationella livsmedelsstrategin 
och att växtskyddsfrågorna där med tydlighet framhålls har Växtskyddsrådet 
en omfattande och betydelsefull uppgift.

Enligt Växtskyddsrådets uppdrag är ett hållbart växtskyddsarbete en 
förutsättning för att svensk växtodling ska hävda sig i den internationella 
konkurrensen. Växtskyddsrådet ska därför bidra till att skapa god tillgång 
till växtskyddsmetoder som effektivt kan hantera de växtskadegörare som 
inverkar på odlingen och minimerar riskerna och konsekvenserna för 
människors hälsa och miljö.

Svenskt Växtskydds stämning av Coop - uppföljning
År 2016 anmälde Svenskt Växtskydd den svenska dagligvarukedjan Coop 
till Patent- och marknadsdomstolen för brott mot marknadsföringslagen. 
Den omfattande anmälan påtalade och anmärkte bland annat på påstådda, 
men ej vederhäftiga, marknadspåståenden avseende fördelar för hälsa 
och miljö med ekologiskt jordbruk och ekologisk livsmedelsproduktion. 
Huvudförhandlingarna ägde rum under år 2017 och den dom som föll den  
3 juli 2017 innebar att Svenskt Växtskydd vann på samtliga punkter.

Under 2018 har Svenskt Växtskydd följt upp domen genom att ha 
bevakning	på	hur	flera	andra	dagligvarukedjor	och	livsmedelsproducenter	
marknadsför ekologiska produkter. De vanligast förekommande 
påståendena som vi med stöd från domen mot Coop anmärkt på är: ”inom 
ekologisk produktion används inga kemiska bekämpningsmedel” och
”ekologiskt jordbruk är bättre för den biologiska mångfalden”
Flera gånger har Svenskt Växtskydd genom skarpt formulerade brev från 
advokat anmärkt på den marknadsföring som vi uppmärksammat. I andra 
fall	har	vi	haft	personliga	möten	eller	tagit	kontakt	via	e-post.	I	de	flesta	fall	
har de företag som kontaktats ändrat sig efter våra påpekanden.

Broschyr om registrering av växtskyddsmedel
Svenskt Växtskydd har under året arbetat med och också färdigställt en 
broschyr som beskriver hur registreringen av växtskyddsmedel är reglerad 
i	Sverige	och	EU.	Vår	förhoppning	är	att	broschyren,	som	finns	i	tryckt	
form och som kan laddas ned från Svenskt Växtskydds hemsida, på ett 
informativt, men ändå enkelt sätt beskriver hur reglerna ser ut och tillämpas.
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Studiebesök för Kemikalieinspektionen
Den 9 oktober anordnade Svenskt Växtskydden studiedag för 
Kemikalieinspektionens personal i Skåne om betning av utsäde. Från 
myndigheten deltog 10 personer. Dagen inleddes med att Mats Andersson, 
Bayer, hade en genomgång om betning och betningsteknik, betning mot 
svampsjukdomar, betning mot skadeinsekter, om hur betningen i Sverige ser 
ut jämfört med andra länder samt om betningens framtid i Sverige. Därefter 
besöktes först Svenska Foders betningssanläggning i Tågarp och därefter 
Lantmännens betningsanläggning i Eslöv. Dagen var lyckad och responsen 
från deltagarna var genomgående mycket positiv.

Northern Zone meeting
Svenskt Växtskydd deltog den 27 september på årets Northern Zone 
meeting med deltagare från industri och ansvariga myndigheter i länderna i 
den	Norra	Zonen.	Den	finska	föreningen	KASTE	var	värdar	för	mötet	som	
arrangerades i Helsingfors. Flera representanter från Svenskt Växtskydds 
Registreringsutskott var engagerade i mötets planering och genomförande.

Skatt på växtskyddsmedel
En statlig utredning tillsattes i slutet av år 2016 för att bland annat göra 
en översyn av lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel. Under år 
2017 slutfördes utredningsarbetet och betänkandet ”Skatt på kadmium i 
vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel” presenterades i december 
2017. Utredningen föreslog i sitt betänkande en riskdifferentierad skatt på 
kemiska växtskyddsmedel. Enligt förslaget ska kemiska växtskyddsmedel 
indelas i tre olika skattenivåer och skatten ska baseras på den högsta tillåtna 
hektardosen för respektive växtskyddsmedel. Svenskt Växtskydd som varit 
engagerade och bidragit aktivt till utredningens arbete lämnade i början av 
2018 ett remissyttrande över utredningens förslag.
Svenskt Växtskydd framförde i korthet följande synpunkter:
•	 Utredarens förslag till riskdifferentierad skatt på växtskyddsmedel 

bidrar varken till minskade hälso- eller miljörisker.
•	 Förslaget medför ökade kostnader och försämrade 

konkurrensförutsättningar för svenskt jordbruk och svensk 
trädgårdsodling. Därmed motverkas livsmedelsstrategins syften.

•	 Skatt på växtskyddsmedel fyller ingen funktion i Sverige och bör därför 
avskaffas.



11

ECPA-projekt: Cumulative Impact Assessment
Med nu gällande europeiska lagstiftning riskerar ett stort antal 
växtskyddsmedel att försvinna inom en nära framtid. Huvudsakligen beror 
detta på att medlen bedöms efter inneboende egenskaper (fara) och inte 
efter vilken risk användningen medför. ECPA genomför en kartläggning 
av	konsekvenserna	i	olika	länder.	En	rapport	finns	publicerad	om	studiens	
resultat i de nio första länderna. Som ett led i denna process har en 
undersökning under 2018 genomförts också i Sverige. En expertgrupp 
bestående av representanter för odlarorganisationer och rådgivning har 
medverkat. Studiens resultat är uppseendeväckande för att inte säga 
skrämmande med avseende på konsekvenserna för den svenska odlingen. 
ECPA arbetar nu med sammanställning av rapporten från ett antal länder. 
Lanseringen väntas ske hösten 2019.

Fältförsöksverksamheten
Genom Fältförsöksgruppen har Svenskt Växtskydd fortsatt dialogen med 
beställare och utförare av försök. Branschföreningen arrangerade den  
3 december ett möte i Växjö med Hushållningssällskapens försöksledare 
och Växtskyddscentralerna. Förutom övergripande ärenden diskuterades ett 
antal praktiska och tekniska frågor. Mötet var mycket lösningsorienterat i 
det ömsesidiga erfarenhetsutbytet mellan beställare och utförare; allt i syfte 
att få en bättre och jämnare kvalité på de försök som utförs.

Produktomsorg
Under året har ärenden kring märkning och hantering av tomma 
förpackningar utretts i samarbete med Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen.

2018 års etikseminarium hölls den 12 december i Lund. Johan Karlzén, 
ordförande i Spannmålsodlarföreningen, gav sin syn på medlemsföretagens 
marknadsföringsmaterial. Sören Pagh, Elise Georgson, Rikard Larsson och 
Anders Normann låg bakom etikgruppens årliga interna granskning som 
också redovisades under seminariet.

Informationsprojektet ”Nyttan”
Under 2018 påbörjades ett projekt med målet att göra en större del av för 
oss kända fakta om behovet av och nyttan med växtskydd tillgängliga för en 
bredare men intresserad del av allmänheten. Under försommaren gjordes på 
uppdrag av Svenskt Växtskydd en fokusgruppstudie av hur konsumenter ser 
på	mat	och	bekämpningsmedel.	Många	intressanta	reflektioner	kunde	göras	
med den studien som grund. Noteringarna från samtalen i fokusgrupperna 
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tyder bland annat på att svenskarna fortfarande hyser relativt stor tilltro till 
de myndigheter som har till uppgift att kontrollera våra livsmedel.

För att ta fram informationsmaterial har Jan-Olov Johansson anlitats som 
konsult	i	projektet,	som	har	flera	syften.	Bland	huvudsyftena	kan	nämnas:	
•	 Dagens ekologiska jordbruk ska inte ha monopol på hållbarhet
•	 Förbättra förutsättningarna för livsmedelsstrategins förverkligande
•	 Allmänheten ska få svar på sina frågor och en positiv bild av det 

svenska lantbruket
•	 Beslutsfattare/politiker ska dessutom få en positiv framtidsbild

Blågult Växtskydd
År 2016 sjösattes Svenskt Växtskydds satsning för en korrekt användning 
av växtskyddsmedel. Genom en presentation vid säsongsupptakter och 
andra växtskyddsaktiviteter har målet varit att:
•	 bidra till en korrekt användning av växtskyddsmedel,
•	 förklara varför produkter får de godkännanden de får, t ex skyddszoner, 

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

Varje år kompletteras det Blågula Växtskyddets presentationsmaterial med 
det som är nytt och aktuellt för användningen av växtskyddsmedel. Under 
2018 har också diskuterats möjligheterna att bättre nå ut till användarna via 
rådgivare och återförsäljare.

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

Teknik och standardisering
Svenskt Växtskydd har under 2018 varit medlemmar i den nordiska 
standardiseringsgruppen SIS TK 224. Standardiseringen jobbar med krav på 
nya utrustningar för applicering av växtskyddsmedel och med metoder för 
funktionstest av utrustning i bruk.

Syftet med arbetet är bland annat att minska risken för avdrift, spill och 
läckage, men även att få till en jämn/homogen blandning via krav på 
omröring,	samt	ett	jämnt	flöde	och	en	jämn	fördelning/avsättning	av	
sprutvätskan.
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Vi ser i Sverige möjligheter till godkännande av växtskyddsmedel med hjälp 
av användningsvillkor. Det har utvecklats en standard för preparatpåfyllare 
med mätmetoder och krav för säkrare arbetsmiljö och minskade yttre 
miljörisker. Internationellt pågår arbete med en standard för Closed Transfer 
Systems, som kan ge möjligheter för ämnen som bedöms ha särskilda risker 
för operatören/den yttre miljön vid påfyllning av spridningsutrustningen.
Denna	standard	prioriteras	högt	av	flera	av	medlemsföretagens	
moderföretag.

Nationellt har en standard för funktionstest av betningsmaskiner kommit 
långt på vägen.

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)
•	 Rådgivande gruppen för användningsvillkor växtskyddsmedel 

(arbetsgrupp)
•	 Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB 

(referensgrupp)
•	 LRF Minor use-projekt (styrgrupp)
•	 Naturvårdsverkets referensgrupp för miljöövervakning av 

växtskyddsmedel i jordbruksmark

Kansliet
Anders Normann har under 2018 varit ensam anställd och verksam på 
kansliet. Hans Hagenvall har hjälpt föreningen på konsultbasis, bland annat 
i	flera	projekt.
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Remisser          

Finansdepartementet
Yttrande över betänkandet (SOU 2017:102) om Skatt på kadmium i vissa 
produkter och kemiska växtskyddsmedel

Jordbruksverket
Yttrande över utkast till rapport om Glyfosatförbud, alternativa 
bekämpningsmedel och tillgänglighetsprognoser
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Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2018

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 2018 på den svenska marknaden till jordbruk, frukt och 
trädgård var för Svenskt Växtskydds medlemsföretag totalt

 665 miljoner kronor

Denna summa kan delas upp på följande produktgrupper
ogräsmedel 325 miljoner kronor
svampmedel 247 miljoner kronor
insektsmedel 66 miljoner kronor
övrigt 27 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

2018  1 066 ton
2017  1 325 ton

Övrigt
4 %

Ogräsmedel
49 %Ogräsmedel
49 %

Svampmedel
37 %

Insektsmedel
10 %

Övrigt
4 %

Insektsmedel
10 %

Svampmedel
37 %
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Uppdelning kan göras i de olika produktgrupperna 

 2018 2017
ogräsmedel 674 ton 975 ton 
svampmedel 229 ton 266 ton 
insektsmedel 99 ton 38 ton
övrigt 64 ton 46 ton

Trenden med minskande åkerareal (0,7 %) fortsatte även under 2018. Den 
totala spannmålsarealen var 996 200 ha, vilket är en minskning med ungefär 
2 % jämfört med året innan. För korn som under 2018 utgjorde den största 
spannmålsgrödan ökade arealen med 25 %. Vårkorn svarade för 96 % av 
den totala kornarealen. För vete som var den näst största spannmålsgrödan 
minskade arealen med 19 %. Höstvete svarade för 78 % av den totala 
vetearealen. De närmsta åren innan var vetearealen större än kornarealen. 
Vädret under hösten 2017 gjorde det emellertid svårare att så höstgrödor 
och särskilt höstvetearealen minskade. Mindre höstsådd bidrog till större 
arealer vårkorn. För havre som utgjorde den tredje största spannmålsgrödan 
ökade arealen med 5 %. Den samlade arealen av raps och rybs minskade 
med 8 % till 105 700 hektar. 89 % av arealen bestod av höstraps. Sedan år 
2000 har arealen för raps och rybs ökat väsentligt. Både potatisarealen och 
arealen för odling av sockerbetor minskade något jämfört med året innan.
Baljväxtarealen minskade med 4 % jämfört med 2017.

Den för Sverige extremt torra och varma sommaren drog ner skördenivåerna 
för samtliga grödor i hela landet. Den totala spannmålsskörden nästan 
halverades jämfört med året innan och med genomsnittet de fem senaste 
åren. Även totalskördarna av raps och rybs minskade avsevärt, liksom 
skördarna av olika specialgrödor.

Angreppen av Septoria och rost i vete var mycket låga. Samma gäller för 
kornets	bladfläcksjuka	i	vårkorn	där	angreppen	var	mycket	låga.	Däremot	
var angrepp av rapsbaggar mycket högt och det förekom också större 
angrepp av skidgallmygga i vissa delar av landet.

Årets minskning av det totala försäljningsvärdet kan förklaras med det 
extremt torra vädret. Detta gav väsentligt mindre behandlingar mot 
svampsjukdomar, både i stråsäd och till viss del i potatis. Arealen höstvete 
2018 var betydligt lägre än normalt, en faktor som också påverkar det 
totala	försäljningsvärdet.	Det	finns	också	lager	i	marknaden,	både	hos	
återförsäljare och odlare, som påverkar den totala försäljningen.
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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 2018

Styrelse
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Sören Pagh, BASF AB, ordförande Hanna Løyche
Mats Andersson, Bayer CropScience, vice ordförande Marcus Pedersen
Rikard Larsson, Adama Sonny Jensen
Lars Dinesen, Corteva Agriscience Darko Kosoderc
Sophie Hane-Weijman, FMC Agricultural Solutions Henric Claeson
Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Erik Åkesson
Carl David Trozelli, Nufarm Deutschland GmbH Andreas Johansson
Nina Olsson, Syngenta Nordics A/S Carl-Henrik Ljung
 
Valberedningen
Mats Andersson, Bayer CropScience
Peter Löfgren, BASF AB
Ulf Möller, Nordisk Alkali AB 
Ingrid Bechtel, Nufarm
Carl-Henrik Ljung, Syngenta

Utskottet för Teknik och Information    
Stefan Hansson, Bayer Crop Science, ordförande
Lars Kruse Andersen, Adama
Måns Edensten, BASF AB 
Henric Claeson, FMC Agricultural Solutions
Andreas Malmqvist, Nordisk Alkali AB
Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH
Carl-Henrik Ljung, Syngenta Nordics A/S

Registreringsutskottet
Anna Olevik, Nordisk Alkali AB, ordförande
Karin Bringsma, Adama
Christian Deibjerg Hansen, BASF AB
Gurli Vagnsø, Bayer Crop Science
Lisa Maria Jessen, CortevaAgriscience
Sophie Hane-Weijman, FMC Agricultural Solutions
Ingrid Bechtel/Jessica Andersen, Nufarm Deutschland GmbH
Victoria Jung, Syngenta Nordics A/S

Fältförsöksgruppen 
Ann-Kristin Nilsson, BASF AB, ordförande
Rikard Larsson, Adama
Lisa Rydenheim, Bayer Crop Science
Fredrik Sörensson, Nordisk Alkali AB
Carl-Henrik Ljung, Syngenta Nordics A/S
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BASF AB
Agro Nordic/Baltic
Affärsområdeschef: Robert Racz
Försäljning och rådgivning:
Jakob Willas Jensen
jakob-willas.jensen@basf.com
+45 252 311 82
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 655 miljarder 
kronor och med mer än 116 000 
medarbetare i 170 länder. BASF- 
bolagen i Europa Nord utgör en 
organisatorisk enhet bestående av 
sex affärsområden, som arbetar 
med försäljningsansvar över 
nationsgränserna. BASF marknadsför 
plastråvaror, förädlingsprodukter, 
pigment, bindemedel samt 
industri- och lantbrukskemikalier. 
Crop Protection marknadsför 
växtskyddsmedel som t ex Acrobat 
WG, Basagran SG, Candit, Cantus, 
Comet Pro, Flexity, Focus Ultra, 
Medax Max, Priaxor 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 
dotterföretag till ADAMA Agricultural 
Solutions Ltd.är en av dem ledande globala 
tillverkarna och distributörerna av växt-
skyddslösningar.

Adama har nått sjätte plats på världsrank-
inglistan över producenter av växtskydds-
medel. Företaget kännetecknas av att sätta 
lantbrukaren i fokus i sin produktutveckling 
och sina strikta normer för miljöskydd och 
kvalitetskontroll. Adamas mål är att växa 
ytterligare i växtskyddsbranschen genom 
att utöka produktsortimentet och genom 
att	tillföra	fler	unika	produkter	och	special-
lösningar till produktportföljen.

ADAMA Northern Europe B.V. är beläget i 
Leusden i Nederländerna. Från huvudkon-
toret i Leusden arbetar vi för regionerna 
Beneluxländerna, Norden, 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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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:
Antoine Bernet
Operation Manager Norden:
Poul Bjerre Jensen
Business Manager Sverige:
Mats Andersson
Rådgivning och Support Sverige:
Stefan Hansson, Lisa Rydenheim
Marcus Pedersen

Bayer Crop Science 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.

Bayer är en av världens största kemi- och 
läkemedelskoncerner. Bayer Crop 
Science fortsätter att investera stora 
summor i grundläggande forskning och 
utveckling av högkvalitativa produkter 
för ett framtida uthålligt lantbruk.

Corteva Agriscience
Langebrogade 1, 1411 København K
Danmark
Tel +45 45 28 08 00
Hemsida: www.corteva.se
Managing Director: Lars G. Dinesen
Registration Manager: Lisa M. Jessen
Commercial Sweden: Stefan Caspersen, 
Darko Kosoderc
Market representatives: Darko Kosoderc, 
Sebastian Bengtsson
Product manager: Hans Raun  
(Cereal herbicides, fungicides)
Product manager: Rolf Snekkerup (BLC)
Ägare: Corteva Agriscience (100 %)

Corteva Agriscience är ett innovativt F & U 
teknikföretag inom växtskydd, utsäde, frö 
och digitala lösningar för lantbruket som 
arbetar med ett syfte: berika livet för dem 
som producerar och för dem som konsume-
rar och därigenom säkerställa framsteg för  
kommande generationer. Upptäck mer på 
www.corteva.se eller www.corteva.com.  
Följ Corteva Agriscience på Facebook.

I Sverige är följande produkter från Corteva 
Agriscience tillgängliga för de svenska lant-
brukarna: ZYPAR*, PIXXARO*,  
QUELLEX*, BELKAR*, ZORVEC**, 
MUSTANG* FORTE, LANCELOT*, 
TOMBO*, BROADWAY*, BROADWAY 
STAR*, STARANE XL*, ARIANE*S, 
MATRIGON*72SG, GALERA*, KERB*, 
FLO 400, CONSERVE*, TALIUS**, 
TITUS**, GALLERY*, MUSTANG*, 
PRIMUS*XL

*Varumärke – Dow AgroSciences  
** Varumärke - DuPont
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FMC Agricultural Solutions 
A/S
Genvej 2, 2970 Hørsholm, Danmark
Hemsida: www.fmcagro.se
Nordic & Baltic Commercial Business:
Norbert Leisse, norbert.leisse@fmc.com
Försäljning och rådgivning konsult:
Henric ”Henke” Claeson,  
Henke.claeson@fmc.com
Business Support Specialist:  
Ann-Helen Siwertsson
ann-helen.siwertsson@dupont.com
Order Management Coordinator:
Nicolai Bech, Nicolai Bech@fmc.com
Marketing & Sales Specialist:
Merete Aistrup 
merete.aistrupdichman@fmc.com
Registrering Norden/Baltikum:
Sophie Hane-Weijman
sophie.hane-weijman@fmc.com
Ananda Scherner, PhD 
ananda.scherner@fmc.com
Utveckling Norden/Baltikum:
Tone Glarborg, tone.glarborg@fmc.com
Irina Alexandra Ionescu, PhD
irina-alexandra.ionescu@fmc.com
Technical and Development Manager
for Plant Health products in 
Baltic&Nordic:
Tomas	Jurčiukonis 
tomas.jurciukonis@fmc.com
Ägare: FMC Corporation
Legal entity / Invoice address: 
Cheminova A/S
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre
Denmark, Corporate Tax ID: 
DK12760043
Antal anställda i Sverige: 3

FMC är ett av världens ledande 
företag inom forskning och utveckling 
av växtskydd till lantbruket. I 
Hörsholm	i	Danmark	finns	europeiskt	
huvudkontor och forskningscenter där 
bland annat utveckling av biologiska 
växtskyddsmedel sker. FMC har en 
stark och intressant utveckling av 
system för nya växtskyddsmedel inom 
både kemiska och biologiska lösningar.
FMC i Norden är organiserad i en 
Nordisk/Baltisk organisation med 
försäljning, rådgivning, forskning, 
utveckling och registrering i 7 länder, 
Sverige, Danmark, Norge, Finland, 
Estland, Lettland och Litauen.
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Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19
212 25 Malmö
Tel 040-6808530
Fax 040-93 84 00
Hemsida: www.nordiskalkali.se
info@nordiskalkali.se
VD: Erik Åkesson
Registrering och utveckling:  
Anna Olevik
Fältförsök och utveckling:  
Fredrik Sörensson,  
Steven Van Pottelberge
Försäljning och marknad:  
Erik Åkesson, Fredrik Sörensson,  
Ulf Möller
Rådgivning och försäljning Syd:  
Andreas Malmqvist
Rådgivning och försäljning 
Mellansverige: Tomas Fahlgren
Rådgivning grönsaker på friland, frukt 
och bär, växthus, konsument- och 
bioprodukter: Gunilla Persson
Ekonomi:	Sofie	Belander
Logistik och kontor:  
Rose-Marie Goréus, Kristin Nelson
Ägare: BelchimCropProtection, 100 %
Anställda: 18 varav 11 i Sverige, 4 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.

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, Cymbal, 
Danitron,	Diflanil,	Fazor,	Fenix,	Fibro,	
Diabolo, Dipel, Frupica, Goltix WG, 
Lentagran, Mospilan, Narita, Nissorun, 
Proman, Proxanil, RanmanTop, Raptol, 
Roxy, Select, Shirlan, Sluxx HP, Syllit, 
Teppeki,	Topsin,	Turex	m.fl.samt	
betningsmedel och rodenticider.
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Nufarms vision är att till våra kunder 
erbjuda en bättre morgondag ”Grow a 
better tomorrow” vilket besjälar hela 
organisationen, därför har Nufarm 
Nordics	flyttat	huvudkontoret	ett	steg	
närmare	våra	kunder	och	vi	befinner	
oss idag mitt på en gård i Skåne. 
Nufarm har det senaste året genom 
förvärv utökat sin portfölj med  
72 stycken för Nufarm nya produkter 
på europabasis. 

Nufarm har en ledande position 
inom hållbara lösningar med 
syftet att säkerställa en säker 
livsmedelsproduktion globalt och 
nationellt, vilket bland annat innefattar 
ett omfattande arbete för att förebygga 
herbicid- samt fungicidresistens. 
Nufarm tillhandahåller även produkter 
till så kallad ekologisk odling.

Nufarm Deutschland 
GmbH
Country Manager Nordics:  
Carl David Trozelli
Technical Product Manager:  
Andreas Johansson
Senior advisor: Johan Toll
Sales Representative: Ingrid Bechtel
External consult: Dorthe Kappel
Head of Regulatory affairs:  
Jessica Andersen 
Senior consult: Johannes Hahl,  
Ole Sigvart Dahlen
Hemsida: www.nufarm.com

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 
inkluderande Biorationals samt utsäde.

Nufarm har fått världens första 
godkännande för växtbaserad omega 3 
DHA och EPA vilket är ett väsentligt 
näringsämne för människors hälsa. 
Denna nya produkt syftar till att minska 
behovet	av	odlad	fisk	samt	minska	
fångstbehovet	av	vilda	fiskbestånd,	som	
är den nuvarande källan till detta viktiga 
näringsämne.
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Syngenta Crop Protection 
A/S
Strandlodsvej 44
DK-2300 Köpenhamn S, Danmark
Tel +45 32 87 11 00
Hemsida: www.syngenta.se
Managing Director Norden:  
Heike Koehler
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: 30

Syngenta är ett globalt lantbruksföretag 
med mer än 28 000 anställda i över  
90 länder, alla 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, huvudkontor  
i Köpenhamn.

Mer	information	om	oss	finns	på	www.
syngenta.com ochwww.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 och majs.

Några exempel på kända varumärken 
är Amistar®, Armure®, Boxer®, 
Callisto®, Elatus Era®, Celest Extra 
Formula®, Vibrance Gold®, Hyvido®, 
ModdusStart®,	Revus®,	Switch®	m.fl.
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Svenskt Växtskydds budget och utfall 2018

  
 

Basservice 1 890 000  1 605 535 

Mötesverksamhet 130 000 122 916

Internationellt samarbete 100 000 108 369

Konsultuppdrag och  735 000 959 571
arrangemang

Produktomsorg, teknik och  315 000 167 994
information

Kommunikation 330 000 196 258

Totalt 3 500 000 3 160 643

Budget
2018

Utfall
2018
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Svenskt Växtskydd
Box 5501, 114 85 Stockholm

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

Hemsida: www.svensktvaxtskydd.se
Kontakt: Anders Normann 

Kunskap ställs allt oftare mot känsla
Många har åsikter om jordbruk, livsmedel och växtskydd. 
Metoder ifrågasätts, kritiseras och regleras. Syntetiska 
kemikalier anses farligare än så kallat naturliga. Ekologiskt 
odlade produkter marknadsförs som hälsosamma och bra för 
klimat och miljö. Detta trots att det inte finns några belägg för 
att det skulle vara hälsosammare med ekologiska än övriga 
livsmedel. Beträffande miljö- och klimatpåverkan finns klara 
indikationer på att belastningen från den ekologiska odlingen 
är större – främst beroende på lägre skördar, behov av mer 
odlad areal och högre energiåtgång. Det kan inte vara rätt  
att låta skattesubventionerad alternativodling ta över  
produktionen av livsmedel.

Det finns en bred enighet kring den svenska livsmedels-
strategin och en ökad svensk livsmedelsproduktion. Men 
politiska beslut i form av ekosatsningar och beskattningar 
motverkar målen. När det gynnar vissa politiska intressen 
ställs plötsligt vetenskapen helt åt sidan. Vi måste kunna lita 
vetenskapliga studier, istället för att låta känslorna styra. Detta 
gäller i hög grad användningen av växtskyddsmedel. Här finns 
det mycket att oroa sig för.

Det är rätt att ifrågasätta och pröva. Beslut ska fattas på 
sakliga grunder. Svenskt Växtskydd kommer alltid att stå 
upp för vetenskap och beprövad erfarenhet.

Svenskt Växtskydd är en av fem föreningar som är knutna 
till servicebolaget KTF Organisation AB


