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Synpunkter till HoMS-utredningen efter referensgruppsmöte den 9 mars 
 

Svenskt Växtskydd har getts möjlighet att lämna synpunkter till HoMS-utredningen 

efter referensgruppsmötet den 9 mars 2017. Vi är tacksamma för den möjligheten. Vi 

har valt att i denna skrivelse begränsa oss till att endast beröra växtskyddsmedel. 

 

Svenskt Växtskydd har till utredningen tidigare skickat ett skriftligt bidrag. Vi har även 

skickat rapporter och annan information samt gett förslag på personer att inhämta 

kunskap ifrån. Vi önskar här hänvisa till allt detta. Vi menar att det fortfarande i allra 

högsta grad är giltigt och relevant. 

 

Livsmedelsstrategin 

 

I januari i år presenterade regeringen sin livsmedelsstrategi: 

http://www.regeringen.se/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-

livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-

104.pdf 

Strategins övergripande mål samt avsnittet om Hållbart växtskydd rekommenderas. 

 

Samtliga riksdagspartier (utom ett, SD) är överens om bl.a. följande: 

”Målet när det gäller utformningen av regler och villkor är att dessa ska stödja målet 

om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta 

genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader 

och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.” 

 

”I strategin framgår också att nationella ekonomiska styrmedel som går utöver den 

gemensamma EU-nivån bör vara väl motiverade och noga prövas, bl.a. vad avser 

effekter på konkurrenskraften.” 

 

Svenskt Växtskydd menar bestämt att HoMS-utredningen i sitt arbete måste ta målen i 

livsmedelsstrategin i beaktande. 

 

Regelverken hanterar risker med växtskyddsmedel 

 

Risker med växtskyddsmedel hanteras i ett mycket omfattande regelverk. Inga kemiska 

produkter har ett så omfattande regelverk som de kemiska växtskyddsmedlen. Till 

skillnad mot andra kemiska produkter måste kemiska växtskyddsmedel vara godkända 

för att överhuvudtaget få användas. Reglerna om godkännande av växtskyddsmedel 

ställer bl.a. långt gångna krav på riskbedömning och riskhantering. Användningen 

http://www.regeringen.se/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf


 2 

innebär genom denna godkännandeprocess att det idag inte finns några oacceptabla 

risker med kemiska växtskyddsmedel som en skatt på växtskyddsmedel kan eller ska 

åtgärda. 

 

Förordning (EG) 1107/2009  om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 

 

Förordningens kap II behandlar godkännande av verksamma ämnen m.m. 

I artikel 4 om krav, villkor och kriterier för verksamma ämnen står bl.a. följande (något 

nedkortat): 

- Resthalter av växtskyddsmedel får inte ha skadliga hälsoeffekter på människor. 

- Resthalter av växtskyddsmedel får inte ha några oacceptabla effekter på miljön. 

- Ett växtskyddsmedel får efter applicering inte ha några omedelbara eller fördröjda 

skadliga hälsoeffekter på människor, eller på djur, direkt eller genom dricksvatten, 

livsmedel, foder eller luft eller genom effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 

effekter, varvid även kända kumulativa och synergistiska effekter ska beaktas, eller på 

grundvattnet. 

- Ett växtskyddsmedel får efter applicering inte ha några oacceptabla effekter på växter 

eller växtprodukter. 

- Ett växtskyddsmedel får efter applicering inte påverka miljön på ett oacceptabelt sätt. 

 

Vidare står det i förordning 1107/2009 att medlemsstaterna endast får godkänna 

växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som godkänts i enlighet med denna 

artikel 4. 

 

Förordningens kap III behandlar bl.a. produktgodkännanden. 

Avseende prövning av godkännanden av växtskyddsprodukter står det i artikel 36 

(något nedkortat): 

- Om en medlemsstats hänsyn till människors eller djurs hälsa eller till miljön inte kan 

tillgodoses genom fastställandet av nationella riskreducerande åtgärder får 

medlemsstaten vägra att produktgodkänna växtskyddsmedlet på sitt territorium om den, 

på grund av sina specifika miljö eller jordbruksförhållanden, har underbyggda skäl att 

anse att den aktuella produkten fortfarande utgör en oacceptabel risk för människors 

eller djurs hälsa eller för miljön. 

 

I Sverige är det Kemikalieinspektionen som har ansvaret för att godkänna eller avslå 

ansökningar om växtskyddsmedel. 

Deras arbete med växtskyddsmedel beskrivs här: 

http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel 

 

Där står bl.a. följande: 

”En viktig del av godkännandeprocessen av växtskyddsmedel är att säkerställa att det 

finns tillräcklig kunskap om risker med produkter. 

Genom att vi bedömer riskerna och beslutar om villkor för hur produkten får användas 

kan det gå att förebygga skador eller minimera dem till acceptabla nivåer.” 

 

Svenskt Växtskydd menar bestämt att dagens regelverk för godkännande av 

växtskyddsmedel endast ger godkännanden där riskerna är acceptabla. Genom 

http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel
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riskbedömning och krav på riskhantering sker detta med precision. En precision som en 

skatt på växtskyddsmedel aldrig kan ha. En skatt innebär en dubbelreglering av 

växtskyddsmedel och vidare en konkurrensnackdel för det svenska lantbruket. En skatt 

står med andra ord i strid med målen i livsmedelsstrategin. 

 

Produktomsorg 

 

Med de omfattande och långtgående kraven för produktgodkännanden är de risker med 

växtskyddsmedel som trots allt kan förekomma kopplade till hanteringen av 

växtskyddsmedel -  före, under eller efter användningsfasen. Detta hanteras av 

växtskyddsföretagen och lantbruket inom olika produktomsorgsinitiativ och genom 

företagens produktutveckling avseende bl.a. förpackningar, förvaring, transport, 

påfyllning, sprutor, annan utrustning etc. 

 

Se bild och film för att få exempel på produktutveckling: 

 
https://vimeo.com/184815867 

 

Denna typ av kopplingar arbetar de utvecklande företagen med för att minska spill och 

exponering för sprutförare. Högst troligt kommer de att finnas på marknaden inom 2 år. 

Om 5 år kommer antagligen alla leverantörer att ha dessa och då kommer de också att 

finnas allmänt ute hos lantbrukarna. 

 

Frågor från HoMS 

 

Är utredningens avgränsning ok? (avgränsningen till kemiska växtskyddsmedel). 

 

Svenskt Växtskydd tycker inte att biologiska växtskyddsmedel ska omfattas av en skatt. 

Biologiska växtskyddsmedel omfattas av ett strängt regelverk och de godkänns endast 

om det är godtagbart ur hälso- och miljösynpunkt. Eftersom detsamma gäller för 

kemiska växtskyddsmedel bör således inte heller kemiska växtskyddsmedel omfattas av 

en skatt. 

 

 

 

https://vimeo.com/184815867
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Synpunkter på problemformuleringen? 

 

Svenskt Växtskydd håller inte med om problemformuleringen. 

 

Svenskt Växtskydd är starkt kritiska till svepande formuleringar om att riskerna med 

kemiska växtskyddsmedel inte minskar eller om krav på minskade risker med kemiska 

växtskyddsmedel. Det centrala måste vara att definiera vilka risker som verkligen inte 

kan anses vara acceptabla. Vi menar bestämt att sådana risker idag inte förekommer 

inom svensk växtodling. 

 

Livsmedel 

Majoriteten av alla livsmedel saknar helt spår av bekämpningsmedelsrester. I de få 

livsmedel där bekämpningsmedelsrester förekommer, är gränsvärdena för 

växtskyddsmedelsrester i eller på livsmedel strikt reglerade genom Förordning (EG) 

396/2005. 

 

Bekämpningsmedelsrester i livsmedel är inget problem. Detta gäller generellt, men är 

särskilt tydligt när det gäller livsmedel av svenskt ursprung. Se tydlig och bra 

information (även om kombinationseffekter) från den ansvariga myndigheten 

Livsmedelsverket: 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-

amnen/bekampningsmedel/bekampningsmedel-fordjupning/#Hur farligt är det? 

 

Miljön 

Svenskt Växtskydd är mycket tveksamma till att de olika index som HoMS-utredningen 

hänvisar till är relevanta avseende bedömning av risker. Dessa index är ganska grova 

som mått och behäftade med en hel del frågetecken avseende egentlig risk. 

 

Att antalet hektardoser inte kan vara ett mått på risk säger sig självt. 

 

Att påstå att indikatorerna för miljö- och hälsorisker ej minskar är felaktigt. Både när 

det gäller senast redovisade år och i ett längre perspektiv. Enligt Kemikalieinspektionen 

är minskningen 69 % respektive 31 % för hälso- respektive miljöriskindex jämfört med 

basåret 1988: 

http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/riskindikatorer-

for-vaxtskyddsmedel 

 

Informationen på Naturvårdverkets miljömålsportal: 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=139&pl=1 

beskriver ganska väl skälen till varför dessa index varierar från år till år och hur 

enskilda produkter har stor betydelse för värdet ett enskilt år. 

 

En bra analys om hektardoser och index kopplad till försäljningen av växtskyddsmedel 

publicerades av Jordbruksverket förra året: 

https://www.jordbruksverket.se/download/18.13a048a8154212c035fb923a/1460984505

457/F%C3%B6rs%C3%A4ljning+av+v%C3%A4xtskyddsmedel_analys.pdf 

 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel/bekampningsmedel-fordjupning/%23Hur%20farligt%20är%20det?
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel/bekampningsmedel-fordjupning/%23Hur%20farligt%20är%20det?
http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/riskindikatorer-for-vaxtskyddsmedel
http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/riskindikatorer-for-vaxtskyddsmedel
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=139&pl=1
https://www.jordbruksverket.se/download/18.13a048a8154212c035fb923a/1460984505457/F%C3%B6rs%C3%A4ljning+av+v%C3%A4xtskyddsmedel_analys.pdf
https://www.jordbruksverket.se/download/18.13a048a8154212c035fb923a/1460984505457/F%C3%B6rs%C3%A4ljning+av+v%C3%A4xtskyddsmedel_analys.pdf
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Även avseende växtskyddsmedel i ytvatten har halter/risker minskat över ett längre 

tidsperspektiv. 

Information om detta finns på CKB/SLU:s hemsida: 

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-

bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/tillstandet-i-sjoar-

och-vattendrag/ 

 

Överlag är det få fynd över de lågt satta riktvärdena. Ungefär 10 % av alla prover som 

screenades år 2015 hade minst en substans över eller lika med sitt riktvärde vilket kan 

jämföras med 30-60 % i den årliga nationella miljöövervakningen 2002 - 2012. Detta 

enligt en rapport från CKB som publicerades förra året: 

http://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/ckb/publikationer/ckb-rapporter/rapport-

screening-bekampningsmedel_2016_1.pdf 

(Den uppgift på runt 41 % överskridanden som ni redovisade på mötet stämmer alltså 

inte). 

 

Även när det gäller växtskyddsmedel i ytvatten kan variationen från år till år förklaras 

av enskilda produkter. Vilket framgår också på Naturvårdverkets miljömålsportal: 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=140&pl=1 

 

Svenskt Växtskydd har ingen annan uppfattning än att halter av växtskyddsmedel i yt- 

och grundvatten ska vara så nära noll som det bara är möjligt. Effekter av regelverk om 

fasta skyddsavstånd till sjöar, vattendrag, diken och brunnar samt krav om obligatoriska 

spruttester kommer högst sannolikt att på sikt minska halterna ytterligare. 

 

Synpunkter på tänkbara styrmedel? Tänkbara konsekvenser? 

 

Konsekvenserna av skatt:  

- Det blir en kostnadsökning som innebär försämrad konkurrenskraft och en ytterligare 

konkurrenssnedvridning jämfört med andra länder. 

- Det blir sannolikt ingen nämnvärd minskad användning. Det är främst annat som styr 

användningen, ex. behov och väderlek. Olika index kan därmed heller inte förväntas 

förändras nämnvärt. 

- Strävan att hålla kostnader nere kommer att ge en mer ensidig användning av ett fåtal 

grupper av verksamma substanser. Detta kommer att innebära resistensproblem. 

Erfarenheterna från Norge talar här sitt tydliga språk. 

 

 

 

 

Svenskt Växtskydd 

 
Anders Normann 

Verksamhetsledare 
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