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Glyfosatförbud, alternativa bekämpningsmedel och 

tillgänglighetsprognoser  

Svenskt Växtskydd har fått ovan nämnda utkast till rapport för synpunkter. Vi är 

tacksamma för den möjligheten och önskar framföra följande. 

 

Svenskt Växtskydd har inte analyserat alla delar i den omfattande rapporten. Vi 

utesluter därför inte att det finns delar som vi borde ha kommenterat. Med anledning av 

att rapporten inte bedömts i sin helhet, eller i detalj, vill Svenskt Växtskydd vara tydliga 

med att vi inte ställer oss bakom rapportens alla antaganden och slutsatser. 

 

För att Svenskt Växtskydd ska kunna ställa sig bakom rapporten skulle krävas att det 

slås fast att ett glyfosatförbud baseras på ett vetenskapligt underlag i enlighet med 

gällande europeiska och nationella regelverk och inte på politiskt godtycke. 

 

 

Glyfosatförbud 

Svenskt Växtskydd menar att ett förbud mot glyfosat kommer att medföra betydande 

kostnadsökningar för den svenska lantbruksnäringen. Miljöbelastningen kommer 

dessutom att öka, exempelvis i form av näringsläckage och ökad förbrukning av fossila 

bränslen. Mångfaldsjordbruken i de brutna kulturlandskapen med höga natur- och 

kulturvärden kommer att drabbas hårdare än större jordbruk och gårdar i slättbygd. Ett 

redan hårt pressat svenskt jordbruk riskerar att pressas ännu hårdare genom import från 

länder inom och utanför EU, med en mer liberal syn på glyfosat och kompletterande 

ogräsmedel. 

 

En effekt av ett glyfosatförbud som inte berörs alls i rapporten är vad ett förbud ger för 

signaler till växtskyddsbranschen. Svenskt Växtskydd är övertygade om att ett politiskt 

fattat beslut om att förbjuda användningen av glyfosat, där såväl vetenskapliga fakta 

som lagstiftningens stränga krav frångås, kommer att få negativa konsekvenser på 

växtskyddsföretagens vilja och intresse för att i framtiden satsa i Europa/Sverige. 
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Det bör observeras i sammanhanget att inte bara glyfosat riskerar att försvinna. En 

europeisk studie som beskriver konsekvenserna av att så många som 31 verksamma 

substanser löper hög eller medelhög risk att försvinna från den svenska marknaden med 

nuvarande lagstiftning kommer att publiceras inom kort. Glyfosat är en av dessa 

substanser. Om dessa 31 (inklusive glyfosat) verksamma substanser skulle försvinna 

innebär det lägre skördar och högre produktionskostnader för flertalet grödor. Det 

svenska lantbrukets lönsamhet skulle därmed kraftigt försämras. Enligt studien skulle 

ett glyfosatförbud få särskilt allvarliga konsekvenser för vissa grödor. Sockerbetor 

nämns som exempel. Det kommer att behövas andra verksamma substanser i 

växtföljden. Men på sikt kommer ändå ett ökat ogrästryck att minska effekten av 

mekanisk bekämpning.  

 

Enligt vår bedömning medför ett förbud mot glyfosat reella prisökningar på spannmål 

på ca 40 öre per kg, vilket motsvarar ca 30 % av priset. Se bilaga. 

- för en gård på 100 hektar beräknas produktionskostnaderna öka med ca 1500–2500 kr 

per hektar,   

- fältform, fältstorlek och stenförekomst och odlingshinder får större betydelse för 

odlingsekonomin, 

- effekterna blir större på gårdar i mellanbygder än på gårdar i rena slättbygder, 

- gårdar med mindre arealunderlag (<100 ha) drabbas hårdare än de med stort. 

 

Det är viktigt att observera att en låg andel av Sveriges jordbruk bedrivs på gårdar med 

>200 ha åker och att snittet endast är ca 40 ha. Därmed är det missvisande när rapporten 

beräknar och redovisar effekter av ett glyfosatförbud i huvudsak för jordbruk på 200 

och 400 hektar i slättbygd. Vi anser att det hade varit önskvärt och mer intressant att i 

rapporten ha större spridning i gårdsstorlekar, gärna representerade i olika geografiska 

odlingsområden med för bygden typiska växtföljder. 

 

Några effekter av ett glyfosatförbud: 

- Energieffektiviteten minskar och förbrukningen av fossila bränslen ökar, 

- Odlingen av fånggrödor och vårplöjningen minskar/upphör, andelen vintergrön mark 

minskar, 

- Odlingssystem med reducerad jordbearbetning missgynnas, 

- Näringsläckaget från de svenska åkermarkerna ökar, 

- Näringsläckaget per producerad enhet ökar,  

- Andelen höstsådd kommer minska, 

- Avkastningen och produktionen från jordbruksmarken kommer att minska,  

- Klimatkänsligheten och väderleksberoendet ökar, 

- Väderleken vid skörd får större betydelse, 

- Kärn- och halmkvaliteten blir svårare att upprätthålla. 

 

Svenskt Växtskydd anser att det är olyckligt att man i rapporten valt att bortse från de 

officiella försök som finns avseende kvickrotsbekämpning mekaniskt vs glyfosat. Vi 

menar därför att de beräknat ökade kostnaderna är alldeles för lågt räknade. 

 

Att renkavle utvecklat resistens mot andra herbicider nämns på sid 94 i rapporten. 

Däremot saknas tyvärr en djupare analys av konsekvenserna av detta. 
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I rapportens omfattande kapitel om ett glyfosatförbud framgår flera av de negativa 

effekterna av ett glyfosatförbud, exempelvis ökade kostnader och mer utsläpp. I 

avsnittet om metod framgår att miljöpåverkan i form av direkt påverkan på biologisk 

mångfald dock inte ingår i studien. Vi kan då inte förstå skälet till att i rapportens 

sammanfattning skriva att miljöpåverkan angående direkta effekter på biologisk 

mångfald ”pekar i flera riktningar” samt vidare ”minskad spridning leder till mindre 

rester av glyfosat i vatten och sediment och även minskad exponering för pollinerande 

insekter”. Hur minskad spridning av glyfosat samt mindre rester i vatten och sediment 

påverkar biologisk mångfald samt vad alternativa bekämpningsåtgärder skulle medföra 

för effekter på den biologiska mångfalden har ju inte alls analyserats. Att minskad 

glyfosatexponering för pollinerande insekter skulle ha någon som helst effekt är 

knappast troligt och den studie som relativt nyligen beskrivet detta (Motta, 2018) har ju 

också kraftigt ifrågasatts. Med tanke på att detta finner vi det besynnerligt och vi är 

kritiska till att texterna överhuvudtaget finns med, och då i synnerhet i rapportens 

sammanfattning. 

 

På sidan 18 i rapporten anges att IARC i sin utvärdering kommit fram till att glyfosat 

”är cancerframkallande”. Detta är inte helt korrekt. IARC placerar glyfosat i kategori 

2A, vilket betyder ”sannolikt cancerframkallande”. Rapportförfattarna kunde här också 

med fördel beskrivit att IARC är ensamma om den bedömningen. 

 

 

Alternativa bekämpningsmedel 

Svenskt Växtskydd finner det anmärkningsvärt att det i rapporten föreslås en sänkt 

bekämpningsmedelsskatt för verksamma ämnen klassade med låg risk. Indirekt föreslås 

därmed oförändrad eller höjd skatt på andra verksamma ämnen. Vi menar att detta går 

stick i stäv med den livsmedelsstrategi som presenterades i januari 2017. I strategin 

finns flera mål, men det övergripande målet är emellertid en konkurrenskraftig och 

hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar och där utformningen av regler och 

villkor ska stödja det målet. Det innebär att skatter/avgifter ska vara ändamålsenliga 

samt att 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 

konkurrenskraften. Svenskt Växtskydd är av uppfattningen att om vi menar allvar med 

det övergripande målet i livsmedelsstrategin eller när det gäller de uttryckta krav som 

ska ställas på ekonomiska styrmedel bör ett avskaffande av skatten på växtskyddsmedel 

förordas. 

 

Vad gäller skatteutredningens förslag står det på sid 132 att ”den största invändningen 

mot förslaget har varit hur basen för skatteunderlaget ska beräknas”. Vi ställer oss 

frågande till denna uppgift. Såvitt vi vet finns ännu ingen remissammanställning. 

 

På sid 118 där olika begrepp förklaras står det ”Kemiska växtskyddsmedel är syntetiska 

ämnen”. Detta är väl inte alltid sant? Meningen bör strykas eller ändras. 
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Tillgänglighetsprognoser 

I vår strävan mot uppfyllande av målen i livsmedelsstrategin är det av stor vikt att vi i 

framtiden har en god tillgång till effektiva växtskyddsmedel. Om Sverige ska nå 

framgång menar vi att arbetet med att bedöma vilka ämnen vi kommer att ha tillgång till 

är oerhört viktigt. Svenskt Växtskydd är således positiva till arbete som syftar till att 

förutse och förstå konsekvenser av gällande regelverk. Med sådan kunskap kan även ett 

proaktivt och förebyggande arbete bedrivas. 

 

 

 

 

Svenskt Växtskydd 

 
Anders Normann 

Verksamhetsledare 
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Bilaga – beräkningar 

 

Beräkningen avser en 100 ha växtodlingsgård med 60 % höstsådd areal. Den största 

kostnadsökningen avser ökad kostnad för mekanisk kvickrots/rotogräsbekämpning. En 

annan betydande kostnad utgörs av att möjligheterna till höstsådd kommer att 

begränsas. I beräkningen har andelen höstsådd minskat från 60 % till 40 % dvs en 

minskning med 20 hektar. Mekaniska ogräsbekämpningen sker bäst på hösten och den 

är arbetskrävande och förutsätter lämplig väderlek mellan bearbetningarna (ca 2–3 

veckor mellan körningarna). Vidare är det också mycket viktigt att beakta att andelen 

fältkanter och förekomster av odlingshinder såsom åkerholmar och stenförekomst etc. 

har mycket stor inverkan på både rotogrästryck och möjligheterna till mekanisk 

ogräsbekämpning. Vid stenförekomst ökar kostnaderna för stenplockning och ökat 

slitage på maskiner dramatiskt vid ökad jordbearbetning. Detta är tyvärr något som ofta 

negligeras i teoretiska kalkyler. 

 

Trots mekanisk ogräsbekämpning kommer ogrästrycket att öka och tillsammans med 

sämre läglighet på våren vid sådd medför det att skördarna i vårsäden förväntas minska 

med 7 % (senare sådd och mer rotogräs). Mer rotogräs och något senare sådd bedöms 

också fördyra och försvåra skörden samt ökar risken för kvalitetstörningar i spannmålen 

såsom sämre falltal och ökade halter fusariumtoxiner. Även en något försämrad 

hygienisk kvalitet på halmen är att vänta, liksom ökade trösk och torkkostnader vilket 

sammantaget beräknats till en kostnad om 3 % på kärnskördens värde. De uteblivna 

glyfosatkörningarna innebär besparingar som har beräknats utifrån att 25 % av arealen 

tidigare behandlats årligen. 

 

Beräkningen inbegriper ett investeringsbehov om 150 000 kr i redskap för mekanisk 

ogräsbekämpning (begagnade eller 50 % av nytt i ett maskinsammarbete). Den 

mekaniska ogräsbekämpningen genomförs på 50 % av arealen och den består av två 

körningar med kultivator före plöjning. Tidsåtgången är beräknad till 1 h per ha med en 

dieselförbrukning om 18 liter diesel och 20 kr/l. Traktorkostnaden är satt till 300 kr/h 

och arbetskostnaden 300 kr/h. 

 

 
 

 

 

 

Hektar Kostnad/besparing

Mekanisk kvickrotsbekämpning 50 1.824 kr                     91.200 kr           

Skördebortfall i odlad gröda 100 525 kr                        52.500 kr           

Ökade skördekostnader 100 225 kr                        22.500 kr           

Minsakd andel höstsådd 20 1.500 kr                     30.000 kr           

Utebliven glyfosatkörning 25 250 kr-                        6.250 kr-              

Preparatkostnad glyfosat 25 240 kr-                        6.000 kr-              

183.950 kr         

Kostnad per hektar 1.840 kr              


