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Svenskt Växtskydd om Jordbruksverkets förslag om utrustning för 

yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel 
 

Svenskt Växtskydd uppskattar möjligheten att få lämna kommentarer till 

Jordbruksverkets förslag. Vi ser införandet av obligatorisk funktionstest av 

spridningsutrustning som en positiv och kvalitetssäkrande del i ett system med 

hållbar användning av växtskyddsmedel. Våra invändningar mot föreliggande förslag 

handlar mest om att det saknas testmetoder för vissa utrustningar och att föreskriften 

innehåller vissa motsägelser och brister. Vi har begränsat våra kommentarer till att 

omfatta endast ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om översyn, 

funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av 

växtskyddsmedel.” 

 

Sammanfattning 

 

Svenskt Växtskydd anser: 

 

 Jordbruksverket bör kunna peka på åtminstone en möjlig testmetod för varje 

typ av utrusning som omfattas av obligatoriet.  

 Jordbruksverket bör göra allt för att det ska finnas kompetenta testare för alla 

typer av spridningsutrustningar och att hela landet täcks in.  

 Det praktiska växtskyddet får inte drabbas av att Jordbruksverket förefaller 

vara sent ute med flera delar av det för obligatoriet nödvändiga regelverket. 

 

 

Allmänt 

 

Svenskt Växtskydd ser positivt på införandet av obligatorisk funktionstest av 

spridningsutrustningar, och att Jordbruksverket påtar sig huvudmannaskapet. I de 

flesta fall bör införandet kunna genomföras relativt smidigt, åtminstone beträffande 

vanliga lantbrukssprutor (bomsprutor) och fläktsprutor för fruktodling.  

 

Praktiska problem kan – som vi ser det – uppstå främst i två fall: 
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A. I vissa områden, i synnerhet där det är glest mellan spridningsutrustningar 

och marknaden för test är liten, kan det bli brist på testare. 

B. För vissa av de spridningsutrustningar som omfattas av obligatoriet saknas 

testmetoder.  

 

Det är viktigt att inte dessa båda problem blir hinder i odlarnas växtskyddsarbete. Det 

finns idag inte för många spridningsutrustningar för det arbete som behöver utföras, 

och en minskning av antalet på grund av ovanstående problem vore förödande för 

många odlare.  

 

Vidare ger Jordbruksverkets förslag intryck av att behöva justeras på många punkter. 

Verket skriver också att ytterligare bemyndiganden behövs och anmälningar måste 

göras. Den sammantagna bilden är att man är ute i elfte, för att inte säga tolfte, 

timmen om obligatoriet ska kunna införas i november. Det må vara hur som helst 

med detta bara inte det praktiska växtskyddet hindras eller på annat sätt kommer i 

kläm.   

 

Svenskt Växtskydd föreslår: 

 

Jordbruksverket bör kunna peka på åtminstone en möjlig testmetod för varje typ av 

utrusning som omfattas av obligatoriet. Dessutom bör Jordbruksverket göra allt för 

att det ska finnas kompetenta testare för alla typer av spridningsutrustningar och att 

hela landet täcks in.  

 

Det är inte rimligt att till exempel en enskild växthusodlare bär ansvaret både för att 

hitta en acceptabel testmetod och en kvalificerad testare för denna metod. Det är just 

inom växthusområdet vi ser de största metodproblemen. Växthusodlare kan också 

behöva testa omgående när föreskriften träder i kraft i november, eftersom deras 

odling ofta pågår året runt.  

 

Övriga kommentarer till enskilda paragrafer 

 

4§ Här behandlas den tekniska översyn som användaren ansvarar för. Det är 

omfattande och hårda precisa krav som beskrivs i bilaga 1. Frågan är om inte 

Jordbruksverket här tar i lite i överkant. Som vi uppfattar det är det enligt direktivet 

128/2009, bilaga 2, funktionstesten som ska leda fram till att de mål a.- e., bilaga 1, i 

Jordbruksverkets föreskriftsförslag uppfylls. Detta belyses av följande citat från 

direktivet:  

 

”(Kontrollen av utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska omfatta alla 

aspekter som är viktiga för att uppnå en hög nivå för skydd av människors hälsa och 

miljön. Full spridningseffektivitet bör säkerställas genom kontroll av att 

utrustningens anordningar och funktioner är felfria för att garantera att följande mål 

uppnås.  

 

Utrustningen för spridning av bekämpningsmedel ska fungera tillförlitligt och 

användas på ett korrekt sätt för det avsedda syftet som säkerställer att 

bekämpningsmedlet doseras och sprids på ett exakt sätt. Utrustningen ska vara i så 
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gott skick att den kan fyllas på och tömmas på ett betryggande, enkelt och 

fullständigt sätt samt förhindra läckage av bekämpningsmedel. Det ska även vara lätt 

att rengöra den ordentligt. Driften ska också vara säker, och den ska kunna 

kontrolleras och omedelbart stoppas från operatörens plats. Justeringar av 

utrustningen, när så är nödvändigt, ska vara enkla, exakta och reproducerbara.)” 

 

Det är för övrigt märkligt att inte Jordbruksverket ens nämner ordet kalibrering i 

detta sammanhang, eftersom detta behandlas i direktivets artikel 8 punkt 5.  

 

Ytterligare ett påpekande i anslutning till bilaga 1, punkt d., är att driften inte alltid 

kan kontrolleras och omedelbart stoppas från operatörens plats när det gäller robotar 

i växthus. Dessa är inte helt ovanliga vid sprutning i tomat- och gurkodlingar då den 

exponeringsmässiga fördelen med att inte behöva vara i växthuset under själva 

sprutningen är stor. Något för Jordbruksverket att beakta.  

 

7.1§ Vi ställer oss lite frågande till uttrycket ”spridningsutrustningar som är 

konstruerade för att i sin helhet bäras av operatören,”. Var kommer detta ifrån och 

hur definieras dessa utrustningar? (Från standarder och andra riktlinjer känner vi till 

handhållna och ryggburna utrustningar.)  

 

9§ I tredje stycket anges att ”…, kan en nationell standard från ett annat EU-, EES-

land eller Turkiet utgöra en motsvarande metod.” Denna beskrivning behöver med 

all sannolikhet vidgas på något sätt då det inte finns nationella standarder för alla 

typer av utrustningar.  

 

11.2§ Är det verkligen ok enligt Jordbruksverket med en uppgift att 

spridningsutrustningens identitet inte kan fastställas?  

 

11.4§ Här hänvisas till krav i 8 § andra stycket. Tyvärr innehåller inte 8 § något 

andra stycke.  

 

11.9§ Kanske har vi lite dålig fantasi, men funktionstestarens underskrift i 

elektronisk form (åtminstone om det rör sig om pdf-format) förefaller en aning 

avancerat i sammanhanget, men naturligtvis inte tekniskt olösligt.  

 

12§ Vi ställer oss frågan: Vilken funktion fyller dekalen? Det torde vara protokollet 

som är den väsentliga handlingen vid till exempel en inspektion.     

 

 

 

 

För Svenskt Växtskydd 

 

 

Hans Hagenvall  


