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Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel  

Svenskt Växtskydd har fått ovan nämnda betänkande för remissyttrande. 

 

Svenskt Växtskydd har valt att lägga fokus på utredningens förslag om skatt på kemiska 

växtskyddsmedel. Det förslaget avstyrkes bestämt. Vi menar dock att även förslaget om 

skatt på kadmium i vissa produkter är ett illa underbyggt förslag med marginell miljö- 

eller hälsonytta, men med negativa konsekvenser för svenskt jordbruk och svensk 

livsmedelsproduktion. Förslaget till lag om skatt på kadmium avstyrkes således också. 

 

Uppdraget 

Utredningens uppdrag var att analysera behovet av att beskatta hälso- och miljöfarliga 

ämnen i syfte att minska spridningen i miljön. Enligt utredningsdirektivet var förbättrad 

uppfyllelse av relevanta miljömål samt kostnadseffektivitet viktiga utgångspunkter. 

 

Förslaget 

För kemiska växtskyddsmedel menar utredaren att det finns behov av kompletterande 

styrmedel för att minska miljö- och hälsoriskerna. Därför föreslås en riskdifferentierad 

skatt. Enligt förslaget ska kemiska växtskyddsmedel indelas i tre olika skattenivåer och 

skatten baseras på den högsta tillåtna hektardosen för respektive växtskyddsmedel. 

 

 

Svenskt Växtskydds synpunkter 

 

Svenskt Växtskydd syn i korthet: 

 

• 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 livsmedels-

strategins syfte 

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

avskaffas 
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Det befintliga regelverket hanterar risker 

Till skillnad från andra kemiska produkter i vårt samhälle måste kemiska växtskydds-

medel vara godkända för att överhuvudtaget få användas. I reglerna om godkännande av 

växtskyddsmedel ställs mycket omfattande krav. Dessa långtgående krav innefattar 

såväl de aktiva substanserna, vilka regleras på EU-nivån, som de kemiska produkterna 

vilka därefter regleras och riskhanteras nationellt. I och med denna godkännande-

process, som ger tidsbegränsade produktgodkännanden, och genom de strikta villkor för 

användning som därutöver regleras, är riskerna med växtskyddsmedel idag små och av 

myndigheter bedömda som acceptabla. Skulle någon form av oacceptabel risk trots detta 

ändå uppdagas, är det befintliga regelverket väl skaffat att med god precision ta hand 

om detta. Det sker genom ändrade regler för användning, eller om så behövs, 

användningsförbud. 

 

En skatt på växtskyddsmedel tillför enligt Svenskt Växtskydds bestämda uppfattning 

ingenting i någon riskbegränsande mening och kan aldrig ersätta eller ens komplettera 

dessa ytterst noggranna juridiska processer. 

 

Den svenska livsmedelsstrategin 

I januari 2017 presenterades en livsmedelsstrategi för Sverige som en enad riksdag 

ställde sig bakom. Svenskt Växtskydd menar att det var en viktig startpunkt på arbetet 

med att utveckla och stärka det svenska jordbruket och svensk livsmedelsproduktion. 

Ett övergripande mål i strategin är att utformningen av regler och villkor ska stödja 

målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Det 

innebär att skatter och avgifter ska vara ändamålsenliga samt att regelförenklingar, 

administrativa lättnader och andra åtgärder som stärker konkurrenskraften och 

lönsamheten ska prioriteras. I strategin understryks vidare att ekonomiska styrmedel 

som går utöver den gemensamma EU-nivån ska vara väl motiverade och noga prövas, 

bland annat vad avser effekter på svensk konkurrenskraft. 

 

Priselasticiteten för växtskyddsmedel är synnerligen låg, vilket också redovisas i 

utredningen. Skattens effekt på användningen av kemiska växtskyddsmedel blir därmed 

ytterst begränsad. Svenskt Växtskydd menar att någon effekt på användningen inte 

heller är önskvärd, eftersom problemet idag långt ifrån är att det finns för många 

växtskyddsmedel att tillgå. Tvärtom, i de allra flesta bekämpningssituationer finns det 

alldeles för få produkter. En skatt med ökade kostnader som en given följd slår således 

omedelbart på jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet, något som står i direkt 

konflikt med målen i livsmedelsstrategin. När det gäller så kallade kandidatämnen för 

substitution, som enligt förslaget skulle få den högsta skattesatsen, blir högst troligt de 

negativa effekterna särskilt tydliga. Det självklara svaret på varför dessa ämnen som ju 

enligt lagstiftningen ska substitueras, inte redan bytts ut, är att det inte är genomförbart 

utan mycket negativa effekter för berörda odlingar. 

 

Svenskt Växtskydd är av uppfattningen att om Sverige menar allvar med målen i 

livsmedelsstrategin, eller när det gäller de uttryckta krav som ska ställas på ekonomiska 

styrmedel, kan inte förslaget till differentierad skatt på kemiska växtskyddsmedel 

genomföras. Vi menar vidare att det är nu är ett ypperligt tillfälle att visa vilja avseende 
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svenskt jordbruks konkurrenskraft och även avskaffa den idag existerande och helt 

onödiga lagen om skatt på bekämpningsmedel. 

 

Konsekvenser och effekter av förslaget 

I betänkandet görs ansträngda försök att motivera förslaget till riskdifferentierad skatt 

på kemiska växtskyddsmedel. De få skäl för att motivera beskattning som nämns är 

ytterst svaga. Vad avser effekter på miljö och hälsa redovisas en grov uppskattning där 

miljö- och hälsoindex minskar med 1–1,5 indexpunkter vardera. Som information kan 

sägas att det är betydligt mindre än den minskning avseende dessa båda index som 

skedde mellan de senast redovisade åren 2015 och 2016. När det gäller toxicitetsindex - 

uppföljning av förekomsten av växtskyddsmedel i ytvatten - kan utredningen inte visa 

att förslaget har någon som helst betydelse. Andra relevanta miljökonsekvenser av 

förslaget (det finns ju som bekant fler miljömål än giftfri miljö) eller resonemang kring 

hållbarhet i vidare bemärkelse lyser helt med sin frånvaro i utredningen. Det finns 

således inga som helst redovisade miljöargument för att introducera den skatt som trots 

allt föreslås. 

 

Vad avser jordbrukets konkurrenskraft görs mycket grova och generella bedömningar 

av konsekvenserna. Skatteförslaget bedöms öka jordbrukets och trädgårdsnäringens 

skattekostnader med 16–17 miljoner kronor. Hur den föreslagna beskattningen slår mot 

enskilda grödor och bekämpningssituationer redovisas knappast alls. Anmärkningsvärt 

avseende ”Särskild hänsyn till små företag…” är bedömningen på sid 267 att det 

framförallt är stora företag som blir skatteskyldiga och därmed berörs. På sid 266 och på 

andra ställen i betänkandet görs det givna antagandet att skattekostnaden till fullo 

överförs genom distributionskedjan. Svenskt Växtskydd menar att det är många små 

företag, inom den redan hårt konkurrensutsatta jordbrukssektorn, som kommer att 

drabbas av ökade kostnader. 

 

Avslutning 

Svenskt Växtskydd anser med bestämdhet att det helt saknas skäl till att beskatta 

kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Utredningen har heller inte kunnat visa några 

miljömässiga eller andra fördelar med sitt förslag. Skatten kommer endast att betyda 

ytterligare kostnadsökningar för svenskt jordbruk och svensk trädgårdsnäring. 

 

Svenskt Växtskydd avstyrker därför förslaget i betänkandet och är dessutom av 

uppfattningen att den idag gällande lagen om skatt på bekämpningsmedel måste 

avskaffas. 

 

 

 

Svenskt Växtskydd 

 
Anders Normann 

Verksamhetsledare 


