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Svenskt Växtskydds synpunkter och kommentarer angående projektet 

Rationella miljöriskbedömningar 
 

Svenskt Växtskydd har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda projekt. Vi 

har följande synpunkter. 

 

 

Inledning 

KemI höll den 14 december 2015 ett referensgruppsmöte för projektet Rationella miljö-

riskbedömningar, där ett antal intressenter var inbjudna, däribland Svenskt Växtskydd. Vid 

mötet delades en PM ut (”Mer ändamålsenlig nationell produktprövning av växtskydds-

medel med fokus på miljöriskbedömning”), samt ett dokument med frågor som gruppen 

ombads besvara till i januari 2016. 

 

De frågor som ställdes från KemI var följande:  

1. Beskriver dokumentet några förändringar som innebär positiva eller negativa 

konsekvenser för er? 

2. Vad kännetecknar enligt er uppfattning ett växtskyddsmedel med höga risker i 

förhållande till ett med låga risker? 

3. Vilka skyddsvärden anser ni bör vara särskilt prioriterade? De övergripande 

värdena som miljöriskbedömningar av växtskyddsmedel syftar till att skydda är 

biologisk mångfald och grundvattnets kvalitet. 

4. Har ni några andra synpunkter eller förslag till förbättringar av målbilden och vårt 

utvecklingsarbete? 

 

Fråga 1 och 4 besvaras i nedanstående kommentarer till de olika delmålen i KemI:s 

projekt. 

 

Fråga 2 och 3 anser vi vara allt för omfattande att kortfattat besvara i detta sammanhang 

och kopplingarna till KemI:s projekt är otydliga. Man kan kortfattat säga att ett 

växtskyddsmedel kan ha olika hög risk för olika parametrar (ex. läckagebenägenhet, 

persistens, giftighet för olika organismer, användarexponering etc.). Den sammanlagda 

bilden blir komplex och att tala om hög- respektive lågriskpreparat är allt för förenklat och 

är idag förlegat. För att bedöma en produkts risker för miljö och hälsa måste en genom-

gående riskbedömning genomföras. 
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Prioriterade skyddsvärden bör bestämmas på nationell samt internationell nivå, baserat på 

vetenskaplig grund. Ett värde som sällan diskuteras (och KemI menar att man inte får 

beakta) är jordbrukets konkurrenskraft, samt en nationellt uthållig livsmedelsproduktion. 

 

Branschföreningen Svenskt Växtskydd önskar härmed ge vår syn på KemI:s arbete med 

projektet. Svenskt Växtskydd ämnar fortsättningsvis att delta i referensgruppsarbetet 

förutsatt att projektet konkretiseras. Med det underlag vi har fått ta del av i nuläget är det 

omöjligt att göra en konsekvensanalys av projektet. 

 

 

Kompetenskrävande miljöriskbedömningar 

Registreringsprocessen för växtskyddsmedel i EU sker i två steg, där det verksamma ämnet 

först utvärderas på EU-nivå och de aktuella produkterna senare på zon och nationell nivå. 

Genom zonsamarbetet under förordningen 1107/2009/EG åtar sig ett land i zonen 

uppgiften att utvärdera hela ansökan för samtliga medlemsländer inom zonen (under det 

tidigare direktivet 91/414/EEG gjordes alla produktutvärderingar enskilt i varje 

medlemsland.) Detta betyder att då en produkt utvärderas i Sverige har i de allra flesta fall 

det verksamma ämnet redan noggrant utvärderats på EU-nivå, samt produkten i många fall 

redan av ett annat medlemsland i zonen. 

 

Förutom att säkerställa hög skyddsnivå, bör detta även ha frigjort resurser för KemI, då 

flertalet produktutvärderingar numer görs av andra länder i zonen. För att zonsamarbetet 

ska fungera väl krävs att länderna arbetar efter samma principer och har harmoniserade 

krav på ansökningarna. 

 

Miljödokumentationen för växtskyddsmedel är omfattande, liksom de EU-gemensamma 

vägledningsdokumenten. Den ökade omfattningen av vägledningsdokumenten är ett 

resultat av forskning som lett fram till stegvis ökade krav på tester och studier, samt behov 

av förfinade riskbedömningar, vilket i sin tur ger en ökad omfattning av dokumentation 

från företagen. 

 

KemI menar att ”de resurs- och tidskrävande miljöriskbedömningarna är en starkt 

bidragande orsak till orimligt långa handläggningstider”, samt att ”de miljörisk-

bedömningar som görs inom ramen för prövningen är idag svårgenomträngliga och 

svårbegripliga”. 

 

Vår erfarenhet är att problemet med långa handläggningstider är mycket större i Sverige än 

i de övriga länderna i den norra zonen och vi upplever också att myndigheterna i de andra 

länderna i allt ökande grad förmår att korta handläggningstiderna. Den främsta orsaken till 

långa handläggningstider i Sverige är enligt vår mening inte resurs- och tidskrävande 

miljöriskbedömningar, utan interna problem och prioriteringar på KemI. Det finns som vi 

ser det ännu inte heller tillräckligt underlag för att bedöma effekterna av införandet av 

zonensamarbete på KemI:s handläggningstider. Anledningen till det är helt enkelt att KemI 

är så långt efter i arbetet med ansökningar att hittills väldigt få ansökningar har bedömts 

som zon-ansökningar under 1107/2009/EG. 
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KemI presenterar inga konkreta förslag till förändringar i PM, varför det är näst intill 

omöjligt för Svenskt Växtskydds medlemsföretag att förutse eller bedöma konsekvenserna 

av projektet. Av PM framgår att KemI verkar arbeta med att ta ett steg bort från de EU- 

och zon-gemensamma bedömningsförfarandena och ta fram svenska, nationella 

bedömningsfaktorer, för att på så sätt undvika att behöva utvärdera den omfattande 

miljödokumentationen för produkterna. 

 

Att skapa nationella, grövre bedömningsfaktorer för att undvika att behöva göra förfinade 

riskbedömningar riskerar dock att bli ett trubbigt verktyg för att reglera en komplex 

verklighet. Vidare är det ett steg bort från harmoniseringsarbetet i norra zonen, vilket är en 

av de stora lösningarna under 1107/2009/EG för medlemsländerna att dela arbetsbördan. 

Svenskt Växtskydd har inte vid något tillfälle fått ta del av hur sådana bedömningsfaktorer 

skulle utformas och användas, trots upprepade förfrågningar till KemI. Svenskt 

Växtskydds uppfattning är att miljöriskbedömningar är (och kommer fortsatt att vara) 

kompetenskrävande och att det är viktigt att myndigheten har motsvarande resurser till sitt 

förfogande. (Jfr Art. 75.3, 1107/2009/EG, om medlemsländernas skyldighet att förfoga 

”över tillräckligt många medarbetare, erfarna och med lämpliga kvalifikationer för att på 

ett ändamålsenligt och effektivt sätt kunna sköta sina åligganden enligt denna 

förordning”). 

 

Det är också av yttersta vikt att inte Sverige avviker från zon-samarbetet genom att skapa 

egna, nationella bedömningsparametrar, utan målet bör vara att förbättra zonsamarbetet 

och arbeta med harmonisering mellan länderna. Efter vad vi förstår är det KemI:s mål att 

samverka med övriga nationella myndigheter i Norra Zonen i detta projekt. Vi har inte fått 

någon information om att länderna har en gemensam syn i frågan. Konsekvensen av en 

situation där alla inte accepterar samma utvärderingsmetodik blir att sökande företag måste 

ta fram dubbel dokumentation (dubbelt jobb) samt att KemI måste göra dubbel utvärdering 

(dubbelt jobb), ett underlag för det egna beslutet samt ett underlag för övriga länders 

beslut. Projektet riskerar alltså att resultera i mer arbete när en av de främsta drivkrafterna 

bakom projektet ju är att minska handläggningstiderna. 

 

KemI:s tes att ett mer standardiserat beslutsunderlag ger bättre jämförbarhet av riskerna 

mellan olika växtskyddsmedel är oklar, då en situation sällan är en annan lik. Det är svårt 

att förstå resonemanget att minskad dokumentation om effekterna på miljön skulle ge ett 

bättre skydd av miljön. 

 

Liksom KemI själva skriver har forskning lett fram till att kraven på toxikologisk och 

ekotoxikologisk testning har kraftigt utvidgats, vilket bidragit till ökad kunskap och 

därmed utfasning av gamla ämnen med ofördelaktiga egenskaper och att nya produkter 

med annan miljö- och hälsoprofil kommit in. Risken med att införa ytterligare 

begränsningar i Sverige är att vinsterna för hälsa och miljö blir relativt små samt att 

svenskt lantbruks konkurrenskraft och Sveriges livsmedelsförsörjning kraftigt försämras 

(redan idag importerar Sverige mer än hälften av vår livsmedelskonsumtion). 

 

 

Intressenterna 

KemI skriver om hur alla intressenter ska förstå motiven till beslut om växtskyddsmedel, 

inklusive allmänheten. Utvärdering av växtskyddsmedel har stor komplexitet och kan i 
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många avseenden jämföras med bedömning av läkemedel. Är det KemI:s mening att 

riskbedömningarna ska och kan förenklas till den grad, att de även enkelt kan förstås av var 

och en? Det är oklart vad KemI tänkt uppnå genom Mål 3; det är sannolikt att ett sådant 

mål kan vara svårt att genomföra i verkligheten. 

 

 

Förutsättningar för utveckling av nya växtskyddslösningar 

KemI skriver att en mer förutsägbar utgång av prövningsprocessen, tillsammans med 

snabbare handläggning, stimulerar innovation och utveckling av nya medel och metoder, 

samt att det blir tydligare var utvecklingsbehoven är som störst. Utvecklingen av nya 

produkter styrs dock inte av vad Sverige har skapat sig för behov genom ett visst 

bedömningssystem, utan är beroende av vad som utvecklas på en internationell marknad 

och vad som därefter kan användas för att försöka lösa de svenska växtskyddsproblemen. 

För växtskyddsmedel är Sverige (och den norra zonen) en mycket liten marknad, som 

redan idag brottas med svårigheter att få tillgång till ett tillräckligt antal produkter. 

Avvikande krav från övriga medlemsländer i EU kan riskera att ytterligare försvåra 

situationen. 

 

Svenskt Växtskydd efterlyser KemI:s analys av hur det aktuella projektet skulle stimulera 

innovation och utveckling för det svenska växtskyddet, samt en konsekvensbedömning av 

hur eventuellt nya, grövre, bedömningsfaktorer skulle påverka tillgången på produkter och 

därmed förutsättningarna för växtproduktion i Sverige. Ska Sverige, med sitt i europeiskt 

sammanhang mkt ringa lantbruk, vara intressant för något växtskyddsföretag (inklusive 

alternativa växtskydds metoder) som arbetar under normala ekonomiska regler så måste 

möjligheten att komma in på marknaden göras enklare/attraktivare i perspektivet av 

ansökaren och inte handläggande myndighet. 

 

 

Miljöövervakningen 

Sverige har redan idag ett väl utbyggt system för att dokumentera tillståndet i miljön, där 

miljöövervakningen av växtskyddsmedel utförs genom CKB (KompetensCentrum för 

Kemiska Bekämpningsmedel, SLU) på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätningar av 

växtskyddsmedel i ytvatten påbörjades redan 1990, och sedan 2002 finns ett nationellt 

program för mätningar i ytvatten, grundvatten, sediment, regn och luft. Den information 

som CKB har tagit fram är omfattande, och bör redan idag kunna användas av KemI. 

Svenskt Växtskydd har vid tidigare tillfällen påpekat att det är av yttersta vikt att KemI 

etablerar en process för beräkning och revidering av de riktvärden som används för att 

värdera eventuella uppmätta fynd i övervakningen. Vi menar att KemI främst bör 

koncentrera sig på att revidera riktvärdena efter senast vedertagen metodik och 

dokumentation, samt installera en framtida process för detta (exempelvis i samband med 

registrering av nya produkter). 

 

 

Projektets fortsättning 

KemI bjöd in företrädare för branschföreningen redan i januari 2015 för att presentera 

projektet. Svenskt Växtskydd har sedan dess vid upprepade tillfällen begärt att få ta del av 

mer bakgrundsinformation och konkreta förslag till förändringar, men fått till svar att 

dokumentation antingen ej fanns utarbetad eller var arbetsmaterial som ej kunnat lämnas 
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ut. I dagsläget har medlemsföretagen i princip inte mer information om KemI:s projekt än 

det som presenterades i januari 2015. 

 

Av KemI:s presentation på referensgruppsmötet framgick att förslag på mer rationella 

riskbedömningsmetoder skulle tas fram under 2014 och att dessa skulle implementeras 

under 2015. Därefter skulle metoderna förankras och till sist effekterna följas upp och 

utvärderas. Den senaste tidplanen verkar nu istället vara att ta fram det slutgiltiga s.k. 

”målbildsdokumentet” tills mars 2016, som därefter ska styra inriktningen på arbetet. 

Innebär det att projektet som helhet är kraftigt försenat? Svenskt Växtskydd efterlyser 

fortfarande att få ta del av konkreta förslag på hur KemI tänkt sig att en förändrad 

produktprövning skulle kunna se ut, och menar att det är rimligt med tanke på att projektet 

pågått sedan 2014. 

 

KemI har under det senaste året fått motta allvarlig kritik från olika intressenter, däribland 

Svenskt Växtskydd, om att den svenska ärendeprövningen för bekämpningsmedel inte 

fungerar. Det är därför oroväckande att KemI verkar avsätta ansenliga resurser till ett 

projekt där man efter lång tid inte har möjlighet att presentera mer konkreta förslag.  

KemI har bjudit in en nationell referensgrupp till att kommentera på ”målbilds-

dokumentet”. Under det årliga möte som företagen hade tillsammans med myndigheterna i 

norra zonen den 5 november förra året, framkom det att flera av de andra länderna inte 

hade större insikt i KemI:s projekt än Svenskt Växtskydd. Ändrade bedömningsfaktorer för 

miljöriskutvärderingen rör ett europeiskt samarbetsområde där det blir synnerligen 

problematiskt om Sverige väljer att avvika från de gemensamma strategierna. Det är oklart 

hur KemI tänkt sig en fortsättning av projektet. 

 

Från Svenskt Växtskydds håll har vi även ett antal konkreta uppmaningar och frågor 

rörande fortsättning och eventuell implementering: 

 KemI har tidigare upplyst om att de juridiska förutsättningarna för projektet har 

studerats. Vi begär att det arbetet redovisas för referensgruppen. 

 Hur ser KemI att samarbetet i Norra Zonen ska fungera på kort och lång sikt 

beroende på om alla länder inom zonen inte accepterar Sveriges modell för 

riskutvärdering? Detta gäller såväl för zonutvärderingar som för ömsesidigt 

erkännande. 

 Hur menar KemI att man fortsättningsvis ska arbeta med zon-överskridande 

ansökningar (växthusanvändning samt betningsmedel)? För att KemI:s 

bedömningar ska kunna användas i övriga Europa krävs att KemI följer 

vedertagen metodik. 

 Hur tänker KemI konkret arbeta med användarvillkor? Flera av de 

användarvillkor som används idag är resultat av de s.k. förfinade 

riskutvärderingarna. Hur ska dessa tillämpas om denna typ av riskutvärdering inte 

görs? Tänker sig KemI generella användarvillkor för alla produkter? 

 

För Svenskt Växtskydds medlemsföretag 

 
Anders Normann 

Verksamhetsledare 


