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Svenskt Växtskydd om Formas uppdrag om växtskyddsforskning 
 

Svenskt Växtskydd uppskattar möjligheten att få lämna kommentarer till Formas 

förslag. I stora drag delar vi Formas beskrivning av nuläge och uppfattning om 

framtida forskningsbehov inom växtskyddsområdet. Våra kommentarer berör 

huvudsakligen sådant som vi anser saknas i framställningen.  

 

Sammanfattning 

 

Svenskt Växtskydd saknar: 

 En definition av vad som kan anses vara ett hållbart växtskydd 

 En metod för jämförelse av olika växtskyddsmedel/-metoder i med 

hållbarhetsperspektiv 

 Belysning av behovet av forskning kring effektivaste möjliga användning av 

kemiska växtskyddsmedel 

 Belysning av behovet av forskning kring konkreta praktiska 

riskhanteringsverktyg vid användning av kemiska växtskyddsmedel 

 

Allmänt 

 

Svenskt Växtskydd delar Formas uppfattning att klimatförändringen, förändrade 

handelsmönster och transportvägar samt förändrade konsumsvanor och efterfrågan 

på livsmedel ställer höga krav på ett framtida hållbart växtskydd. Sträng reglering av 

växtskyddets effekter på miljö och hälsa innebär också höga krav.  

 

Här anser vi det viktigt att definiera vad som anses som ett hållbart växtskydd. Det är 

tydligt att det finns ett behov av kemiska växtskyddsmedel i en framtida hållbar 

odling. Vi grundar detta bland annat på följande: Åkermarken används effektivt – 

goda skördar som inte läcker växtnäring. Ogräs, skadesvampar och skadeinsekter 

hålls nere på en acceptabel nivå. Vi undviker uppbyggnad av resistens hos 

skadegörare om vi har medel med olika verkningssätt. Behandlingen är 

energieffektiv jämfört med mekanisk bearbetning, flamning etc. Klimatpåverkan kan 

hållas nere dels genom höga skördar och dels tack vare en liten energiåtgång. 
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Livsmedelssäkerhet kan hanteras till exempel genom mindre risk för giftiga 

mögelsvampar.  

 

Till skillnad från Formas anser vi därför inte att klimatförändring, ändrade vanor, 

strängare regelverk etc enligt ovan, bara leder till höga krav på utveckling av 

alternativ till kemiska växtskyddsmedel. Vi anser det minst lika viktigt att arbeta med 

att utveckla effektiva och säkra användningssätt för kemiska växtskyddsmedel.  

 

Metoder i ett hållbarhetsperspektiv 

 

Formas skriver: ”Det föreligger även ett behov att kunna jämföra och utvärdera 

effektiviteten hos olika växtskyddsmetoder, inklusive värdering av dess ekonomiska 

effekter.” 

 

I dagsläget saknas en metod för jämförelse av olika växtskyddsåtgärder ur 

hållbarhetssynvinkel. Därför behövs först metodutveckling och därefter forskning för 

jämförelse av kemiska och icke-kemiska växtskyddsåtgärder med avseende på effekt 

mot skadegörare, hälso- och miljörisker, energiförbrukning och klimatpåverkan. Det 

är i detta sammanhang viktigt att inte glömma att beskriva de olika åtgärdernas 

effektivitet. I det europeiska direktivet om hållbar användning av kemiska 

växtskyddsmedel, 2009/128/EG, uttrycks att hållbara biologiska, kemiska, och andra 

icke-kemiska metoder ska föredras framför kemiska förutsatt att de ger 

tillfredsställande effekt.  

 

Att kombinera metoder 

 

Svenskt Växtskydd delar Formas uppfattning att ”Det föreligger ett behov av 

forskning kring kombinationer av biologisk, fysikalisk, kemisk bekämpning och 

mekanisk ogräsreglerering där åtgärdernas inverkan på varandra och hela 

odlingssystemet/ekosystemet beaktas.” Detta område är verkligen att betrakta som 

tillämpad forskning, och här har vi ännu så länge bara skrapat på ytan när det gäller 

möjliga kombinationer och lösningar. Möjligheterna till stora framsteg är goda. Vi 

vill i detta sammanhang påpeka att det inte ligger något egenvärde i att lösningarna 

ska bygga på kemiska växtskyddsmedel. Däremot ska lösningarna grundas på 

vetenskapliga fakta.  

 

Riskhantering och riskreducering 

 

Formas beskriver behovet av forskning för att reducera spridning av kemiska 

växtskyddsmedel i miljön. Svenskt Växtskydd vill understryka behovet av att 

utveckla verktyg för konkret riskhantering/riskreduktion. Detta gäller såväl 

spridningsutrustning som hantering och beslutsstöd.  

 

Beträffande kumulativa effekter och kombinationseffekter menar vi att kemiska 

växtskyddsmedel är väl undersökta och användningen genomreglerad. För dessa 

effekter blir ”ett plus ett oftast mindre eller lika med två, och multiplikativa effekter 

är mycket ovanliga.”  
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Samarbete och organisation 

 

En (kanske överraskande stor) del av Formas rapport handlar om samarbete och 

organisation. Beträffande den önskade ”mobiliteten” det vill säga närmandet mellan 

akademi och industri/näringsliv finns inte mycket att tillägga. Däremot är skärningen 

mellan det som i rapporten beskrivs som ”Arbetsgruppen” respektive 

”Samverkansplattformen” inte solklar för oss i dagsläget. Förslaget verkar intressant 

även om diskussionen inte är alldeles klargörande.  

 

 

För Svenskt Växtskydd 

 

 

Hans Hagenvall  


