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Målsättning för Svenskt Växtskydd

Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet 
och nyttan av växtskydd, så att lantbruket och dess näringar på ett hållbart 
sätt kan producera och erbjuda konsumenterna sunda och näringsriktiga 
livsmedel på ekonomiskt och miljömässigt goda villkor.

Svenskt Växtskydd representerar de svenska växtskyddsföretagen i 
branschgemensamma frågor i kontakter med:
 
•	 Politiska organ
•	 Myndigheter och institutioner
•	 Livsmedelsindustri och handel
•	 Lantbrukets intresseorganisationer och övriga intressenter
•	 Media
•	 Användare
•	 Allmänheten

Om Svenskt Växtskydd

Sedan den 1 januari 2014 ingår Svenskt Växtskydd i KTF Organisation 
AB. Där är Svenskt Växtskydd en fem föreningar som är knutna till 
servicebolaget. Verksamheten bedrivs med stöd av avtal inom ramen för 
servicebolagets verksamhet. I denna verksamhetsberättelse görs dock av 
praktiska skäl ingen åtskillnad mellan de olika delarna av verksamheten. 
Svenskt Växtskydd används som en samlingsbenämning för hela 
verksamheten.

KTF Organisation är ett servicebolag för en sammanslutning av 
branschföreningar rörande kemiska produkter. Primärt ligger fokus på 
lagstiftningsfrågor. I många frågor byggs policy ihop med medlemmarna. 
Nyhetsbrev	till	medlemsföretagen	är	en	föreningsspecifik	tjänst.	
Omvärldsbevakningen ger möjlighet att delta i den offentliga debatten. En 
viktig del av verksamheten är att tillhandahålla utbildningar för medlemmar 
och andra intressenter. Regelbundna möten hålls med myndigheter, handel 
och	andra	intressenter.	Nordiska	och	europeiska	nätverk	finns.
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Ordföranden har ordet

Då har vi lagt ännu ett händelserikt år bakom oss, vädret har slagit rekord 
genom rikligt med nederbörd och Svenskt Växtskydd/KTF har vunnit ett 
viktigt domstolsärende.

Svenskt Växtskydd stämde Coop för deras eko-kampanj som inte följde 
marknadsföringslagen. Övertrampen framgick tydligt i olika argument 
som	fanns	på	hemsidor	och	i	reklamfilmer.	Anmälan	lämnades	in	2016	och	
domstolsförhandlingarna genomfördes i maj 2017. Dom förkunnades början 
juli 2017. I målet fanns 21 punkter som togs upp i domstolsförhandlingarna 
och samtliga gick i Svensk Växtskydds favör. Det man kan lära sig av 
domen är att man måste följa marknadsföringslagen, bygga sina argument 
på	en	vetenskaplig	grund	och	att	det	ska	finnas	forskning	som	stödjer	
påståenden. Vi är väldigt nöjda med det rättsliga utfallet. Enligt domen 
krävs vetenskapliga bevis och studier som visar att det förhåller sig så 
som man framställer det i sina kampanjer. En annan sak som utslaget 
pekar på: Gör man ett påstående i syfte att tjäna pengar på något sätt, 
gäller det alltid att påståendet ska kunna bevisas. Detta innebär att 
marknadsföringslagstiftningen	kan	gälla	fler	är	de	som	direkt	är	involverade	
i handel med produkterna till slutkund, t.ex. intresseföreningar som 
befrämjar produktion och handel.

Vädret har varit något utmanande under 2017. Frost under fruktträdens 
blomning	och	stora	nederbördsmängder	under	andra	halvan	av	2017,	fick	
som följd att man i några områden inte kunde skörda grödor som stod under 
vatten. Det blev svårt att etablera ny höstgröda, vilket sätter större press på 
lantbruket att 2018 etablera en vårgröda med bra ekonomiskt utfall. Den 
mindre arealen höstgrödor (som normalt ogräsbehandlas på hösten) och den 
nederbördsrika hösten 2017, som försvårade behandling, har gjort att det 
2018	finns	ogräsmedel	i	lager	hos	återförsäljare	och	odlare.

Svenskt Växtskydd har under de senaste tio åren skapat ett bra nätverk med 
politiker,	olika	myndigheter,	odlarföreningar,	återförsäljare	m.fl.	Inom	detta	
nätverk hålls många möten där aktuella frågor diskuteras på ett sakligt sätt. 
Det	är	en	unik	miljö	där	man	kan	träffas	för	att	finna	bra	lösningar	på	de	
problem som uppstår under året. Dessa lösningar är till gagn för det svenska 
lantbruket. Från Svenskt Växtskydds sida vill vi tacka alla myndigheter och 
organisationer för ett gott samarbete under 2017, där vi med öppenhet och 
vilja funnit lösningar som är till nytta för odlaren.
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Kemikalieinspektionen är nu nära att ha kommit igenom listan med gamla 
ansökningar. Detta är något som sökande företag och lantbruksorganisationer 
för tre år sedan inte trodde skulle vara möjligt. Det är bara att ge 
Kemikalieinspektionens ledning och personal en stor eloge för att man 
lyckats genomföra detta.

Genom	det	stora	engagemang	som	finns	i	Svensk	Växtskydd	och	bland	
företagens anställda att hjälpa till i olika kommittéer uppnår vi också som 
förening goda resultat och påverkar vårt nätverk på ett positivt sätt vårt.  
Tack till alla som hjälper Svenskt Växtskydd att vara en branschförening  
som arbetar med aktuella frågor på ett modernt och framgångsrikt sätt.

Sören Pagh    

Ordförande Svenskt Växtskydd
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Verksamheten 2017 

Mötesverksamhet    
Svenskt Växtskydd styrelse har hållit sex möten under året.

Registreringsutskottet har hållit fyra möten under året. Därtill har 
Registreringsutskottet haft ett möte med Kemikalieinspektionen och ett möte 
med Livsmedelsverket. På mötet med Kemikalieinspektionen den 9 februari 
deltog Agneta Westerberg, avdelningschef på avdelningen för Tillstånd 
och upplysning samt ytterligare elva personer från myndigheten. På mötet 
med Livsmedelsverket deltog Per Bergman, avdelningschef på Risk- och 
nyttovärderingsavdelningen samt ytterligare sex personer från myndigheten.

I samband med Svenskt Växtskydds föreningsstämma den 5 april talade 
Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen, om 
Kemikalieinspektionens uppdrag - med särskilt fokus på arbetet med att 
godkänna växtskyddsmedel.

ECPA
Svenskt Växtskydd har deltagit i det övergripande samarbetet inom ECPA, 
European Crop Protection Association.

Kommunikation
Kommunikationsgruppen har under 2017 förberett, genomfört och utvärderat 
ett stort antal aktiviteter. Gruppen har under året haft sju interna möten.

Svenskt Växtskydds mötesverksamhet har varit betydande. Under året har 
ett	flertal	möten	genomförts	med	Kemikalieinspektionen,	exempelvis	ett	
möte med ledningen på myndigheten. Möten har därtill hållits med Danskt 
Plantevaerns kansli, Hushållningssällskapet i Skåne, de olika återförsäljarna 
av växtskyddsmedel, LRF:s nytillträdde ordförande samt återkommande med 
LRF på kanslinivå. Därutöver har föreningen haft ett antal möten och andra 
kontakter med politiker.

En stor framgång under 2017 var att Kemikalieinspektionens godkännande-
verksamhet fortsatt i rätt riktning. Enligt Kemikalieinspektionen själva 
kommer den ärendekö som funnits under många år att vara borta under 
våren 2018 och därmed är myndigheten i fas. Därmed kan inkommande 
ärenden hanteras i enlighet med de reglerade, tidsatta handläggningstiderna 
för	ansökningar	om	produktgodkännanden	som	finns	för	de	olika	typerna	av	
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godkännanden. Svenskt Växtskydds anmälan av Kemikalieinspektionen till 
Justitiekanslern år 2014, med därpå följande allvarliga kritik, tillsammans 
med föreningens påverkansarbete på riksdag, regering och myndigheter har 
varit starkt bidragande till att Kemikalieinspektionen nu arbetar på ett helt 
annat sätt än tidigare. Svenskt Växtskydds medlemsföretag vittnar därtill 
om ett helt annat tillmötesgående och en annan attityd från myndigheten.

En annan stor framgång under året var Svenskt Växtskydds vinst mot Coop 
Sverige AB i Patent- och marknadsdomstolen. Domen som föll den 3 juli 
2017	fick	stor	uppmärksamhet	i	media	framförallt	i	Sverige,	men	även	
utanför landets gränser.

Glädjande var att regeringen i början av 2017 presenterade propositionen 
”En	livsmedelsstrategi	för	Sverige	−	fler	jobb	och	hållbar	tillväxt	i	hela	
landet”. En livsmedelsstrategi som riksdagen sedan ställde sig bakom. Det 
övergripande målet för strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 
nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och 
bidra till hållbar utveckling i hela landet. I strategin beskrivs att ett hållbart 
växtskyddsarbete är en viktig förutsättning för att svensk växtodling ska 
hävda sig i den internationella konkurrensen och att det är angeläget att 
det	finns	en	god	tillgång	till	växtskyddsmedel	som	effektivt	kan	hantera	de	
växtskadegörare som inverkar på odlingen.

De återkommande mötena i konstellationen Kemikalieinspektionen, 
Jordbruksverket, LRF och Svenskt Växtskydd som inleddes under år 
2016	har	fortsatt	även	under	2017.	Dessa	möten	där	aktuella	och	konkreta	
växtskyddsfrågor diskuteras ser föreningen som fortsatt resultatinriktade 
och betydelsefulla.

Väsentliga och mer långsiktiga prioriteringar inom kommunikations-
verksamheten diskuteras fortlöpande. Angelägna arbetsområden är: 
•	 Verka för en mer fakta- och vetenskapsgrundad syn på kemikalier, i 

synnerhet kemiska växtskyddsmedel
•	 Klargöra växtskyddsmedlens plats i ett hållbart lantbruk
•	 Verka för hela det svenska jordbrukets bästa och minska de 

motsättningar	som	tyvärr	finns	mellan	konventionell	och	ekologisk	
odling

Svenskt Växtskydd har under året också deltagit i LRF:s Växtodlingsråd.
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Den 17 oktober arrangerade Svenskt Växtskydd en kommunikations-
utbildning för medlemsföretagen. Utbildningen leddes av Mikael Rosén  
och fokuserade på det skrivna ordet.

Ida Björling har under året skrivit krönikor om aktuella växtskyddsfrågor i 
tidningen Jordbruksaktuellt.

Svenskt Växtskydds stämning av Coop
På	våren	2016	anmälde	Svenskt	Växtskydd	den	svenska	dagligvarukedjan	
Coop Sverige AB till Patent- och marknadsdomstolen för brott mot 
marknadsföringslagen. I en omfattande stämningsansökan menade Svenskt 
Växtskydd att Coop:s marknadsföring rörande den påstådda ”Ekoeffekten” 
som inträffar då man övergår från att äta konventionellt producerad mat 
till ekologisk mat är felaktig, alarmistisk och oetisk. Vi menade vidare att 
Coop bryter mot marknadsföringslagen eftersom det är olagligt att vilseleda 
kunder	med	ovederhäftiga	påståenden	på	det	sätt	Coop	gör	i	de	reklamfilmer	
som visats på TV och som också förekom på svenska och några ytterligare 
språk på internet.

I Svenskt Växtskydds stämningsansökan fanns en mängd yrkanden mot 
grafik	och	påståenden	i	reklamfilmerna,	bland	annat	påståenden	om	att	
man i ekologisk odling inte använder sig av kemiska bekämpningsmedel 
och att ekologiskt odlade livsmedel är bättre för miljön. Något som också 
anmärktes på var att den studie som Coop beställt som underlag till 
reklamfilmerna	var	riggad	för	att	ge	ett	givet	och	för	Coop:s	marknadsföring	
gynnsamt resultat. Att Coop dessutom valt att använda resultat från studien 
på ett sätt där man undanhåller vissa fakta, medan andra förvanskas, 
framhävs och omotiverat förstärks anmärkte vi också på.

Huvudförhandlingarna	pågick	i	tre	dagar,	14	-	16	maj	2017.	Svenskt	
Växtskydds talan fördes av advokat Stefan Brandt från Lindskog 
Malmström Advokatbyrå.

Dag ett inleddes med att Stefan Brandt gick igenom Svenskt Växtskydds 
alla yrkanden. Samtliga dessa bestreds av Coops juridiska ombud. Dagen 
ägnades därefter åt de två parternas respektive sakframställningar.

Dag två förhördes Svenskt Växtskydds två åberopade sakkunniga vittnen 
Pär Svahnberg, konsult på Toxintelligence och Jens Sundström, docent vid 
institutionen för växtbiologi på SLU.  
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Båda dessa styrkte Svenskt Växtskydds sak och påtalade felaktigheter i 
Coop:s argumentation och marknadsföring. Under dagen förhördes också 
flera	av	Coop	åberopade	sakkunniga	och	vittnen.

Dag tre hördes ytterligare några sakkunniga och vittnen som skulle stödja 
Coops sak i ärendet. Totalt hade Coop kallat åtta sakkunniga och vittnen, 
medan Svenskt Växtskydd endast kallat de två ovan nämnda. Coop hade 
därtill försett domstolen med stora mängder med material som skulle 
stärka och stödja deras talan. Även när det gällde skriftlig bevisning hade 
Svenskt Växtskydd fokuserat på kvalitet före kvantitet. På slutet av dag tre 
framförde de två parterna också sina respektive slutanföranden.

Den 3 juli föll domen i Patent- och marknadsdomstolen och Svenskt 
Växtskydd vann på samtliga punkter. Detta innebar att Coop, förutom att 
betala rättegångskostnaderna, måste betala 1 000 000 kr i vite i de fall de på 
nytt antingen marknadsför livsmedel på det ovederhäftiga sätt som skett i 
det här ärendet eller marknadsför livsmedel på väsentligen liknande sätt.

Kort sammanfattat kan sägas att Coop får betala vite om de exempelvis:
•	 visar	filmerna	om	”Ekoeffekten”	igen,	
•	 påstår att ”vi äter insektsmedel” om konventionell mat, 
•	 påstår att ekologisk mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel, 
•	 hävdar att ekologisk livsmedelsproduktion ökar mångfalden i naturen,
•	 på något annat sätt marknadsför att ekologiskt odlade livsmedel är 

bättre och medför färre risker ur hälsosynpunkt än konventionellt 
odlade livsmedel.

Samma dag som domen förkunnades publicerades och spreds Svenskt 
Växtskydd	pressmeddelande	på	både	svenska	och	engelska.	Ett	flertal	
intervjuer gjordes de kommande dagarna och domen beskrevs i ett stort 
antal tidningar samt uppmärksammades även av Sveriges Television. Ett 
antal utländska medier tog också upp stämningen och domen.

Den 7 september arrangerades ett frukostseminarium i Stockholm angående 
stämningen och domen. Bland andra Svenskt Växtskydds Ida Björling och 
vår advokat Stefan Brandt förklarade då de kommersiella, juridiska och 
vetenskapliga bevekelsegrunderna av den rättsliga tvisten.

Kemikalieinspektionen
Sedan Svenskt Växtskydd år 2014 anmälde Kemikalieinspektionen 
till Justitiekanslern (JK) för bristande förmåga att uppfylla kraven på 
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handläggningstider för ansökningar om produktgodkännande enligt 
förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel har mycket förändrats 
till det bättre. Under 2017 har kontakterna mellan Svenskt Växtskydd 
och Kemikalieinspektionen vad avser växtskyddsärenden varit goda 
och framförallt har myndigheten fortsatt förbättra och effektivisera sin 
ärendehantering. Svenskt Växtskydd har haft åtskilliga möten och andra 
kontakter med Kemikalieinspektionen under året.

Arbetet med ansökningar om produktgodkännanden är nu effektivt, 
handläggningstiderna har kortats ned och den kö av ärenden som 
varit omfattande och funnits under många år är nu i stort sett borta. 
Därtill vittnar medlemsföretagen om att dialogen mellan företagen 
och Kemikalieinspektionen är positiv och konstruktiv. Att nu rådande 
situation vidmakthålls är självfallet av stor vikt för föreningen och 
medlemsföretagen. Därför är kommunikationen med myndigheten fortsatt 
prioriterad.

Växtskyddsrådet
Svenskt Växtskydd ingår i Växtskyddsrådet och har under året deltagit i 
rådets möten. Som en följd av den nationella livsmedelsstrategin och att 
växtskyddsfrågorna där lyfts fram genomfördes under året förändringar 
avseende Växtskyddsrådet. Ett antal nya ledamöter tillkom och rådets 
kansli bemannades med två heltidstjänster, en på Jordbruksverket och en 
på Kemikalieinspektionen.

Enligt Växtskyddsrådets nya uppdrag är ett hållbart växtskyddsarbete en 
förutsättning för att svensk växtodling ska hävda sig i den internationella 
konkurrensen. Växtskyddsrådet ska därför bidra till att skapa god tillgång 
till växtskyddsmetoder som effektivt kan hantera de växtskadegörare som 
inverkar på odlingen och minimerar riskerna och konsekvenserna för 
människors hälsa och miljö.

Under hösten beslutades om en handlingsplan för perioden 2017 - 2019 för 
rådets arbete. Svenskt Växtskydd har skriftligen och muntligen framfört 
de aspekter som vi ansett vara viktiga i handlingsplanen och i rådets 
kommande arbete.
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Handlingsplanen utgår bland annat från:
•	 att utreda effektiva och hållbara förebyggande åtgärder och 

bekämpningsåtgärder för växtskadegörare
•	 att förbättra tillgången till växtskyddsmedel och bidra till en effektiv 

godkännandeprocess
•	 utveckla omvärldsbevakningen
•	 introducera växtskyddsmedel med låg risk eller alternativa metoder och 

tekniker
•	 öka kunskapen om möjligheterna att hantera växtskyddsproblem på 

kort och på lång sikt
•	 öka kunskapen om samhällsekonomiska effekter och övergripande 

miljöeffekter som växtskyddsmedelslagstiftningen medför
•	 öka kunskapen om odlingsförhållanden och ändamålsenliga 

riskhanteringsåtgärder
•	 öka kunskapen om jordbruksdrift med syfte att förbättra 

prövningsprocessen utifrån praktiska odlingsperspektiv

Ett resultat av Växtskyddsrådets tidigare arbete är skapandet av en 
arbetsgrupp som under Kemikalieinspektionens ledning är rådgivande och 
bland annat bidrar till:
•	 att	hitta	alternativa	lösningar	för	befintliga	villkor	med	syfte	att	minska	

riskerna med växtskyddsmedel
•	 att hitta alternativa lösningar för nya villkor i syfte att minska riskerna 

med växtskyddsmedel
•	 att bidra till att formulera villkor så att de blir praktiskt genomförbara 

och lätta att förstå för mottagaren

Svenskt Växtskydd har under året deltagit på arbetsgruppens möten.

Växtodlingsdag
Den 8 juni anordnade Svenskt Växtskydd, i samarbete med 
Spannmålsodlarföreningen och Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, 
en Växtodlingsdag. Från Kemikalieinspektionen deltog drygt 40 
personer. Utöver det hade vi också deltagare från Livsmedelsverket, 
Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet.
 
Växtodlingsdagen startade med en busstur från Stockholm. På plats 
i Eskilstuna inledde Peter och Karola Reuterström på Stora Lövhulta 
gård med att berätta för besökarna vad det innebär att vara lantbrukare 
och hur en spannmålsodlares år ser ut. Därefter delades gruppen och 
skjutsades runt i traktor med vagn till tre olika stationer. Göran Gustafsson, 
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Växtskyddscentralen, hade en station om prognosverksamheten och hur den 
används som stöd för lantbrukare att fatta beslut om bekämpning på sina 
gårdar. Karl-Oskar Andersson, Scandinavian Seed, hade ett pass som täckte 
in allt från vilka arter vi odlar till hur olika sorter kan vara bra för olika 
ändamål. Han vävde även in växtförädlingens roll i växtskyddet.  
Albin Gunnarsson från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare hade en station 
med fokus på växtföljd och rapsens roll i denna.
 
Under eftermiddagen besöktes Olle Sollenberg på Hugelsta gård. Han 
berättade om sin verksamhet och gav information om hur man som 
spannmålsodlare tar hänsyn till miljön, exempelvis hur man tänker avseende 
skyddet av vatten. Därefter tog Eskil Nilsson från Visavi God Lantmannased 
vid och hade en mycket uppskattad genomgång av både en gammal och en 
ny växtskyddsspruta. Bland annat förevisades spridningsbilden med olika 
munstycken.
 
Dagen blev riktigt lyckad och responsen från deltagarna var genomgående 
mycket positiv.

Northern Zone meeting
Svenskt Växtskydd deltog den 20 september på årets Northern Zone 
meeting med deltagare från industri och ansvariga myndigheter i länderna i 
den Norra Zonen. Dansk Plantevaern var värdar för mötet som anordnades 
på Århus universitets forskningscenter i Flakkebjerg. Flera representanter 
från Svensk Växtskydds Registreringsutskott var engagerade i mötets 
planering och genomförande.

Skatt på växtskyddsmedel
Den	statliga	utredning	som	tillsattes	i	slutet	av	år	2016	för	att	bland	annat	
göra en översyn av lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel 
har under 2017 genomfört och slutfört sitt utredningsarbete. I december 
presenterades betänkandet ”Skatt på kadmium i vissa produkter och 
kemiska växtskyddsmedel”.

I	utredningens	direktiv	ingick	att	analysera	om	den	befintliga	skatten	på	
bekämpningsmedel var i behov av att ändras samt att analysera skattens 
effektivitet och styrande effekt avseende hälsa och miljö.

Svensk Växtskydd ingick i utredningen referensgrupp och bidrog aktivt 
genom	att	delta	på	flera	möten	och	genom	att	formulera	och	skicka	
skrivelser till utredningen. Fokus från Svenskt Växtskydd har varit att 
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beskriva hur lagstiftningen för växtskyddsmedel ser ut och förklara att 
eventuella	risker	med	växtskyddsmedel	hanteras	i	befintligt	regelverk,	
genom myndigheternas arbete och i olika produktomsorgsprojekt. Därtill 
har vi framhållit att en skatt på växtskyddsmedel är negativt för målen i den 
under året av regeringen beslutade nationella livsmedelsstrategin. Tyvärr för 
Svenskt Växtskydd blev det ganska snart uppenbart att utredningen tidigt 
bestämt sig för att föreslå en ny skatt på kemiska växtskyddsmedel och 
därmed bortse från våra argument.

I utredningens betänkande föreslås därför en riskdifferentierad skatt på 
kemiska växtskyddsmedel. Enligt förslaget ska kemiska växtskyddsmedel 
indelas i tre olika skattenivåer och skatten baseras på den högsta tillåtna 
hektardosen för respektive växtskyddsmedel.

Svenskt Växtskydd har hela tiden varit tydliga med att en skatt på 
växtskyddsmedel inte kan motiveras och att en skatt, enligt nuvarande 
modell eller enligt den nu av utredningen föreslagna modellen, har åtskilliga 
negativa konsekvenser. Dessa synpunkter har även framförts till de politiker 
som vi varit i kontakt med under året.

Svenskt Växtskydd syn i korthet:
•	 Utredarens förslag till riskdifferentierad skatt på växtskyddsmedel 

bidrar varken till minskade hälso- eller miljörisker
•	 Förslaget medför ökade kostnader och försämrade 

konkurrensförutsättningar för svenskt jordbruk och svensk 
trädgårdsodling. Därmed motverkas livsmedelsstrategins syfte

•	 Skatt på växtskyddsmedel fyller ingen funktion i Sverige och bör därför 
avskaffas

ECPA-projekt: Cumulative Impact Assessment
Många växtskyddsmedel riskerar att försvinna i Europa inom en nära 
framtid. Detta eftersom de bedöms efter inneboende egenskaper (fara) 
och inte efter vilken risk användningen medför. European Crop Protection 
Association, ECPA, har startat en kartläggning av konsekvenserna i olika 
länder. Studien har hittills genomförts i nio länder.

Vår uppgift är att hjälpa ECPA att genomföra en motsvarande studie i 
Sverige. Resultatet ska alltså bli en samlad bedömning av effekterna inom 
olika områden: Skörd, lantbrukets lönsamhet, arbetstillfällen, behov av 
odlingsmark, koldioxidbelastning m m. Fokus blir på spannmålsgrödor, 
oljeväxter, sockerbetor, potatis och specialgrödorna kålväxter, lök, sallad, 
morötter, äpple och jordgubbar.
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Arbetet har påbörjats 2017 och beräknas avslutas första halvåret 2018.  

Fältförsöksverksamheten
Genom Fältförsöksgruppen har Svenskt Växtskydd fortsatt dialogen 
med beställare och utförare av försök. Branschföreningen arrangerade i 
december ett möte i Växjö med Hushållningssällskapens försöksledare och 
Växtskyddscentralerna. Mötet innehöll ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte 
mellan beställare och utförare, allt i syfte att få en bättre och jämnare kvalité 
på de försök som utförs. För att bättre kvalitetssäkra både utförande och 
försöksresultat beslutades att beställare och utförare, istället för att träffas en 
gång per år, i fortsättningen ska ha webbmöten löpande under säsongen.

Produktomsorg
I början av året kompletterades den svenska bekämpningsmedels-
förordningen	med	en	paragraf	(35	a	§)	som	anger	att	den	som	sprider	flera	
växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne på en och 
samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte 
överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett 
enskilt av dessa växtskyddsmedel. Svenskt Växtskydd diskuterade den nya 
regeln och kommunicerade till medlemsföretagen och andra aktörer att ”så 
långt det är möjligt” bygger på ett förtroende som inte får missbrukas av 
användare samt att vi avråder från att överskrida de villkor för dosering och 
antal behandlingar som gäller för en enskild produkt.

2017 års etikseminarium hölls den 13 december i Lund. Lennart 
Wikström, chefredaktör på tidningen Lantbrukets Affärer, gav sin syn på 
medlemsföretagens marknadsföringsmaterial. Sören Pagh, Elise Georgson 
och Fatima Johansson låg bakom etikgruppens årliga interna granskning 
som också redovisades under seminariet.

Blågult Växtskydd
År	2016	sjösattes	Svenskt	Växtskydds	satsning	för	en	korrekt	användning	
av växtskyddsmedel. Genom en presentation vid säsongsupptakter och 
andra växtskyddsaktiviteter har målet varit att:
•	 bidra till en korrekt användning av växtskyddsmedel,
•	 förklara varför produkter får de godkännanden de får, t ex skyddszoner, 

karenstider,	kolfilter	mm,
•	 förklara varför det är viktigt att följa etiketter och spridningsföreskrifter.
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Under 2017 fortsatte arbetet med att utveckla informationsmaterialet 
(presentationen) inför växtskyddssäsongen 2017. Nytt för året var 
att presentationen kompletterades med två bilder relaterade till det 
ökade problemet med stölder av växtskyddsmedel. Även en bild om 
förpackningsinsamlingen till SvepRetur har lagts till samt en bild med 
Svenskt Växtskydds ståndpunkt avseende den nya regeln om spridning av 
produkter med samma aktiva substans på samma yta.

Förpackningsinsamlingen
Svenskt Växtskydd är medlem i föreningen Svensk Ensilageplast Retur 
och deltar i verksamheten som bedrivs av Svensk Ensilageplast Retur AB. 
Svenskt Växtskydd har representerats av Ida Björling som suppleant i 
föreningens och bolagets styrelser.

Teknik och standardisering
Svenskt Växtskydd har under 2017 varit medlemmar i den nordiska 
standardiseringsgruppen SIS TK 224. Standardiseringen jobbar med krav på 
nya utrustningar för applicering av växtskyddsmedel och med metoder för 
funktionstest av utrustning i bruk.

Syftet med arbetet är bland annat att minska risken för avdrift, spill och 
läckage, men även att få till en jämn/homogen blandning via krav på 
omröring,	samt	ett	jämnt	flöde	och	en	jämn	fördelning/avsättning	av	
sprutvätskan.

Vi ser i Sverige möjligheter till godkännande av växtskyddsmedel med hjälp 
av användningsvillkor. Det har utvecklats en standard för preparatpåfyllare 
med mätmetoder och krav för säkrare arbetsmiljö och minskade yttre 
miljörisker. Just nu pågår arbete med en standard för Closed Transfer 
Systems, som kan ge möjligheter för ämnen som bedöms ha särskilda risker 
för operatören vi påfyllning av spridningsutrustningen.

14



16

Medverkan i externa grupper
Svenskt Växtskydd har utöver representationen enligt ovan även varit 
engagerade i följande grupper under året:
•	 Odling i Balans (intressentgrupp)
•	 Säkert Växtskydd (styrgrupp)
•	 Rådgivande gruppen för användningsvillkor växtskyddsmedel 

(arbetsgrupp)
•	 Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB 

(referensgrupp)
•	 LRF Minor use-projekt (styrgrupp)
•	 Naturvårdsverkets referensgrupp för miljöövervakning av 

växtskyddsmedel i jordbruksmark

Förändringar på kansliet
Den 30 september födde Ida Björling en dotter och gick på föräldraledighet. 
Hans Hagenvall har sedan dess hjälpt föreningen på konsultbasis i olika 
projekt.
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Remisser          

Kemikalieinspektionen
Yttrande över Kemikalieinspektionensrapport från ett regeringsuppdrag: 
Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel  
i Sverige

Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Naturvårdsverket
Yttrande över ett förslag till ny vägledning om tillstånd och anmälan för 
användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden

Jordbruksverket
Yttrande över förslag till handlingsplan för hållbar användning av 
växtskyddsmedel för perioden 2018 - 2022

Miljö- och energidepartementet
Yttrande över Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag: 
Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i 
Sverige
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Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2017

Svenskt Växtskydds medlemsföretag redovisar varje år internt sin 
försäljning till den distribuerande handeln. Eftersom alla importerande 
företag inte är medlemmar i Svenskt Växtskydd föreligger varje år större 
eller	mindre	avvikelse	från	Kemikalieinspektionens	officiella	statistik	
beroende på företagens marknadsandelar. 

Försäljningsvärdet 2017 på den svenska marknaden till jordbruk, frukt och 
trädgård var för Svenskt Växtskydds medlemsföretag totalt 

 730 miljoner kronor

Denna summa kan delas upp på följande produktgrupper
ogräsmedel	 367	miljoner	kronor
svampmedel 282 miljoner kronor
insektsmedel 52 miljoner kronor
övrigt 29 miljoner kronor

Fördelningen kan åskådliggöras på följande sätt

Volymen av verksam beståndsdel som såldes av Svenskt Växtskydds  
medlemsföretag till jordbruk, frukt och trädgård var totalt  

2017  1 325 ton
2016		 1	434	ton

Ogräsmedel
50 %

Svampmedel
40 %

Insektsmedel
6 %

Övrigt
4 %

Insektsmedel
7 %

Övrigt
4 %

Ogräsmedel
50 %

Svampmedel
39 %
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 2017 2016
ogräsmedel	 975	ton	 1061	ton	
svampmedel	 266	ton	 300	ton	
insektsmedel 38 ton 35 ton
övrigt	 46	ton	 38	ton

Trenden med minskande åkerareal (0,4 %) fortsatte även under 2017. 
Den totala spannmålsarealen minskade med knappt 1 % till 1 012 700 ha. 
För vete som utgör den största spannmålsgrödan ökade arealen med 5 %. 
Årets areal av vete var den största under 2000-talet. För korn som är den 
näst största spannmålsgrödan minskade arealen med 3 %. Havrearealen 
minskade med 13 %. Det var den minsta havrearealen under 2000-talet.  
Den samlade arealen av raps och rybs ökade med 23 %. Drygt 92 % av 
arealen	består	av	höstraps	och	6	%	består	av	vårraps.	Sedan	år	2000	har	
arealen för raps och rybs ökat med 137 %. Både potatisarealen och arealen 
för odling av sockerbetor ökade något. Baljväxtarealen minskade med 10 % 
jämfört	med	2016.	

Skördenivåerna av spannmålsgrödorna var generellt något lägre jämfört 
med föregående års höga skördar till följd av den torra försommaren. Torka 
under blomningen och insektsangrepp påverkade rapsskördarna, framförallt 
i	södra	Sverige	som	också	fick	stora	skador	orsakade	av	blygrå	rapsvivel	
och skidgallmygga.  

Svampangreppen i spannmål varierade mellan olika delar av landet med 
högre angrepp i de södra delarna. I södra Sverige var stora angrepp av 
bomullsmögel vanligt i höstrapsen.  

Årets minskning av det totala försäljningsvärdet beror på lokalt stora lager i 
marknaden och på den variation som man ofta ser mellan olika år och som 
också styr behovet av olika insatser på växtskyddsområdet. Behovet av 
ogräsmedel var lägre i höstsäden och den torra väderleken under maj månad 
resulterade i mindre angrepp av svampsjukdomar i spannmålsgrödorna än 
normalt. Det varma vädret gynnande däremot förekomsten av skadeinsekter 
i	flera	grödor	där	man	också	såg	en	ökad	användning.	Detta	visar	att	svenskt	
lantbruk anpassar användningen av växtskyddsmedel efter det behov av 
olika skadegörare som förekommer enskilda år.  
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Faktorer som inverkar generellt på försäljningen av växtskyddsmedel 
uttryckt i ton är ändringar i areal av de grödor som odlas och förändringar 
av medlemsföretagens marknadsandelar. Dessutom inverkar förskjutningar 
mellan olika produktgrupper eftersom andelen verksam substans i olika 
växtskyddsmedel varierar. 

Försäljningen av växtskyddsmedel från leverantör till återförsäljare ett 
enskilt år speglar inte helt användningen ett visst år. Försäljningsstatistiken 
kan också påverkas av slutförsäljning av vissa produkter. Lager kan byggas 
upp respektive tas i bruk hos återförsäljare och användare. Sammantaget 
tyder	allt	på	att	försäljningssiffrorna	sett	över	en	flerårsperiod	speglar	en	
motiverad behovsanpassad användning av växtskyddsmedel. 
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Styrelse och utskott 2017

Styrelse
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Sören Pagh, BASF AB, ordförande Hanna Løyche
Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB, vice ordförande Ingrid Bechtel
Mats Andersson, Bayer CropScience Marcus Pedersen
Rikard Larsson, Adama Sonny Jensen
Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Erik Åkesson
Nina Olsson, Syngenta Nordics A/S Oskar Björling
Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB Lars Dinesen
Johan Toll, Nufarm Deutschland GmbH (t.o.m. 9 sept) Andreas Johansson
Carl David Trozelli, Nufarm Deutschland GmbH (fr.o.m. 9 sept) 
 
Valberedningen
Mats Andersson, Bayer CropScience
Peter Löfgren, BASF AB
Ulf Möller, Nordisk Alkali AB

Utskottet för Teknik och Information    
Tomas Fahlgren, Nordisk Alkali AB, ordförande
Ingrid Bechtel, DuPont Sverige AB
Oskar Björling, Syngenta Nordics A/S
Måns Edensten, BASF AB 
Stefan Hansson, Bayer CropScience
Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH
Lars Kruse Andersen, Adama
Erik Moll, Dow AgroSciences Sverige AB 
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Registreringsutskottet
Anna Olevik, Nordisk Alkali AB, ordförande
Jessica Andersen, Syngenta Nordics A/S
Christian Deibjerg Hansen, BASF AB
Lisa Maria Jessen, Dow AgroSciences Sverige AB
Karin Bringsma, Adama
Gurli Vagnsø, Bayer CropScience
Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB

Fältförsöksgruppen 
Ann-Kristin Nilsson, BASF AB, ordförande
Tone Glarborg, DuPont Sverige AB
Stefan Hansson, Bayer CropScience
Rikard Larsson, Adama
Fredrik Sörensson, Nordisk Alkali AB
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BASF AB
Agro Nordic/Baltic
Affärsområdeschef: Robert Racz
Försäljning och rådgivning:
Jakob Willas Jensen
jakob-willas.jensen@basf.com
+45 252 311 82
Thomas Wildt-Persson
thomas.wildt-persson@basf.com
070-949 80 15
Måns Edensten
mans.edensten@basf.com
070-587 03 45
Sören Pagh
soren.pagh@basf.com
+45 40 83 51 24
hemsida: www.agro.basf.se

BASF-gruppen är en av världens 
ledande kemikoncerner med en 
årsomsättning	på	ca	628	miljarder	
kronor och med mer än 115 000 
medarbetare i 170 länder. BASF- 
bolagen i Europa Nord utgör en 
organisatorisk enhet bestående av 
sex affärsområden, som arbetar 
med försäljningsansvar över 
nationsgränserna. BASF marknadsför 
plastråvaror, förädlingsprodukter, 
pigment, bindemedel samt 
industri- och lantbrukskemikalier. 
Crop Protection marknadsför 
växtskyddsmedel som t ex Acrobat 
WG, Basagran SG, Candit, Cantus, 
Comet Pro, Flexity, Focus Ultra, 
Medax Max, Priaxor och Signum WG.

ADAMA Northern Europe 
B.V. 
Box 355, 3830 AK Leusden, Nederländerna 
Hemsida: www.adama.com 
Managing Director: Han Rupert 
Commercial Director: Jaap de Bruijn 
Area Manager Scandinavia, Baltics and 
Belarus: Sonny Jensen 0045-21 25 90 27 
Technical Support:  
Rikard Larsson 070-292 22 28 
Lars Kruse Andersen 0045-51 24 90 70 
 
ADAMA Northern Europe B.V., ett dotter-
företag till ADAMA Agricultural Solutions 
Ltd. är en av de ledande globala tillver-
karna och distributörerna av växtskydds-
lösningar.

Adama har nått sjätte plats på världsran-
kinglistan över producenter av växtskydds-
medel. Företaget kännetecknas av att sätta 
lantbrukaren i fokus i sin produktutveckling 
och sina strikta normer för miljöskydd och 
kvalitetskontroll. Adamas mål är att växa 
ytterligare i växtskyddsbranschen genom 
att utöka produktsortimentet och genom 
att	tillföra	fler	unika	produkter	och	special-
lösningar till produktportföljen. 
 
ADAMA Northern Europe B.V. är beläget 
i Leusden i Nederländerna. Från huvud-
kontoret i Leusden arbetar vi för regionerna 
Beneluxländerna, Skandinavien, Baltikum 
och Vitryssland.

Simply. Grow.Together. Detta är Adamas 
löfte till odlare och distributörer, till lant-
bruket och till våra anställda. Tre vardag-
liga ord. Och ändå innebär de en möjlighet 
till varaktig skillnad för lantbruket överallt, 
samtidigt som de säkerställer företagets 
hållbarhet.
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Dow AgroSciences
Sverige AB
c/o Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby
Danmark
Tel	040-97	06	40
Hemsida: www.dowagro.se
Managing Director: Lars G. Dinesen
Registration Manager: Nis Schmidt
Commercial Sweden: Darko Kosoderc 
Product managers: Hans Raun 
Ägare: Dow AgroSciences BV (100 %)

Dow AgroSciences upptäcker, utvecklar 
och tillför marknaden växtskydds- och 
växtbiotekniklösningar för en växande 
värld. Dow AgroSciences är ett helägt 
dotterbolag till The Dow Chemical 
Company, som är baserat i Indianapolis, 
Indiana, USA. Upptäck mer på  
www.dowagro.se eller www.dowagro.
com. Följ Dow AgroSciences på 
Facebook.

I Sverige är följande produkter från 
Dow AgroSciences tillgängliga för 
de svenska lantbrukarna: ZYPAR*, 
PIXXARO*, BELKAR* MUSTANG* 
FORTE, LANCELOT*, TOMBO*, 
BROADWAY*, STARANE XL, 
ARIANE*S, MATRIGON*72SG, 
GALERA*, KERB* FLO 400, 
CONSERVE*, GALLERY*, 
MUSTANG*, PRIMUS*XL

*Varumärke – Dow AgroSciences LLC

Bayer AB
Bayer CropScience
Kometvägen 1,
245 32 Staffanstorp
Tel	070-5671677
Hemsida: www.cropscience.bayer.se
Bayer AB har sitt säte i Stockholm.
Managing Director Norden:
Marion McPherson
Operation Manager Norden:
Poul Bjerre Jensen
Business Manager Sverige:
Mats Andersson
Rådgivning och Support Sverige:
Stefan Hansson, Lisa Rydenheim
Marcus Pedersen

Bayer CropScience har en nordisk 
organisation med huvudkontor i 
Köpenhamn. Vår målsättning är att vara 
det ledande och mest innovativa och 
kompetenta växtskyddsföretaget med 
utgångspunkt i lantbrukarens behov och
företagsvillkor. Vi erbjuder ett brett 
sortiment av olika växtskyddsprodukter 
utvecklade under svenska förhållanden  
och	marknadsför	ett	flertal	välkända	och	
ledande produkter inom fungicid-,  
herbicid- och insekticidområdet.

Bayer är en av världens största kemi- och 
läkemedelskoncerner. Bayer CropScience
fortsätter att investera stora summor i
grundläggande forskning och utveckling 
av högkvalitativa produkter för ett  
framtida uthålligt lantbruk.
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DuPont Sverige AB
Box 914, 195 05 Arlandastad
Besöksadress: Cederströms Slinga
Tel 08-595 110 40
Hemsida: www.dupont.se/agro
Nordic Area Manager: Norbert Leisse
norbert.leisse@dupont.com
Försäljning och rådgivning:
Ingrid Bechtel
Ingrid.bechtel@dupont.com
Ekonomi/logistik:
Ann-Helen Siwertsson
ann-helen.siwertsson@dupont.com
Registering Norden/Baltikum:
Kristina Wänblad
Kristina.wanblad@dupont.com
Sophie Hane-Weijman
sophie.hane-weijman-1@dupont.com
Utveckling Norden/Baltikum:
Tone Glarborg
Tone.glarborg@dupont.com
Bertram Larsen
Bertram.larsen@dupont.com
Ägare: E.I. DuPont de Nemours,
Wilmington, USA
Antal anställda i Sverige: 5

Försäljningen av växtskyddsmedel i
Sverige utgörs huvudsakligen av 
produkter tillverkade av DuPont, främst 
lågdosmedlen Ally Class, Express 50 SX, 
CDQ SX, Harmony 50 SX,
Harmony Plus50 SX, Lexus, Titus och 
Safari samt fungiciden Acanto och 
insekticiderna Avaunt och  Steward.
DuPont marknadsför också höstraps- och 
majsutsäde. DuPonts övriga verksamhet 
spänner över en rad olika områden såsom 
livsmedelsteknik, högteknologiska 
material, säkerhetsutrustning och 
bioteknik.
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Monsanto Crop Sciences
Sweden AB
Ekbacksvägen 28
168	69	BROMMA
Tel	08-55	53	61	35
Fax	08-55	53	61	08
Commercial lead Norden:  
Hans Jørgen Hansen
Ägare: Monsanto Company,
St Louis, USA.

Monsanto arbetar i de nordiska och 
baltiska länderna med produktutveckling,
marknadsföring och försäljning 
av växtskyddsmedel och utsäde. 
Organisationen består av 11 personer 
placerade i Danmark och Norge samt 
Baltikum. Monsanto Crop Sciences
Sweden AB är ett helägt dotterbolag till
Monsanto Company, USA. Monsanto
är ett världsomspännande företag med
inriktning på växtskydd, utsäde och 
bioteknik inom lantbrukssektorn.

Företaget bedriver verksamheten i mer  
än 100 länder och har globalt omkring  
23	000	anställda.	Monsanto	finns	
registrerad på New York börsen (NYSE). 
I Sverige marknadsförs växtskydds-
produkter som Roundup PowerMax, 
Roundup Flex, Roundup Gold ST, 
Roundup Bio. För hemträdgårdar 
Roundup Q och Roundup G. Företaget 
har även en omfattande utveckling och 
försäljning av höstrapsutsäde under 
namnet Dekalb Seeds.

Nordisk Alkali AB
Hanögatan 8
211 24 Malmö
Tel	040-6808530
Fax 040-93 84 00
Hemsida: www.nordiskalkali.se
info@nordiskalkali.se
VD: Ulf Möller
Registrering och utveckling:  
Anna Olevik
Fältförsök och utveckling:  
Fredrik Sörensson,  
Steven Van Pottelberge
Försäljning och marknadsföring: 
Erik Åkesson, Ulf Möller,  
Emma Brehmer
Rådgivning och försäljning Syd:  
Lars Eriksson, Andreas Malmqvist
Rådgivning och försäljning 
Mellansverige: Tomas Fahlgren
Rådgivning grönsaker på friland, frukt 
och bär, växthus, konsument- och 
bioprodukter: Gunilla Persson
Ekonomi:	Sofie	Belander
Logistik och kontor:  
Rose-Marie Goréus
Ägare: BelchimCropProtection, 100 %
Anställda: 19 varav 13 i Sverige, 3 i 
Danmark, 2 i Litauen och 1 i Finland

Att kunna växtskydd i stort och smått är 
en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi 
som jobbar på Nordisk Alkali har lång 
och bred erfarenhet av växtskydd inom 
både konventionella lantbruksgrödor och 
de mer specialiserade odlingarna såsom 
frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och 
prydnadsväxter.
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Nufarm Deutschland GmbH
Country Manager Nordics: Carl David Trozelli
Technical Product Manager: Andreas Johansson
Senior advisor: Johan Toll
Sales Representative: Ingrid Bechtel
External consult: Dorthe Kappel
Head of Regulatory affairs: Albert van den Ende
Hemsida: www.nufarm.com

Nufarm Deutschland är ett helägt dotterbolag 
till en av världens ledande tillverkare av 
växtskyddsmedel, Nufarm Limited, Australien. 
Nufarm Deutschland bedriver produktutveckling, 
marknadsföring och försäljning av 
växtskyddsmedel inkluderande Biorationals 
samt utsäde. Nufarm har fått världens första 
godkännande för växtbaserad omega 3 DHA 
och EPA vilket är ett väsentligt näringsämne för 
människors hälsa. Denna nya produkt syftar till 
att	minska	behovet	av	odlad	fisk	samt	minska	
fångstbehovet	av	vilda	fiskbestånd,	som	är	den	
nuvarande källan till detta viktiga näringsämne.

Nufarms vision är att till våra kunder erbjuda 
en bättre morgondag ”Grow a better tomorrow” 
vilket besjälar hela organisationen, därför har 
Nufarm	Nordics	flyttat	huvudkontoret	ett	steg	
närmare	våra	kunder	och	vi	befinner	oss	idag		
på en gård i Skåne. Nufarm har det senaste året 
genom förvärv utökat sin portfölj med 72 stycken 
för Nufarm nya produkter på Europabasis. 

Nufarm har en ledande position inom hållbara 
lösningar med syftet att säkerställa en säker 
livsmedelsproduktion globalt och nationellt, vilket 
bland annat innefattar ett omfattande arbete för 
att förebygga herbicid- samt fungicidresistens. 
Nufarm tillhandahåller även produkter till så 
kallad ekologisk odling.

Vi har verksamhet i samtliga nordiska 
och	baltiska	länder	med	filial	i	
Danmark och kontor i Litauen och 
Finland. Vi har nära samarbete med 
flera	av	de	internationellt	kända	
producenterna av växtskyddsmedel. 
Det gör att vi är i framkanten på 
modern teknik- och produktutveckling. 
Vi utvecklar kontinuerligt vår 
produktportfölj, både med existerande 
och nya produkter, och vår långsiktiga 
strategi är att vara en attraktiv partner 
för både odlare, återförsäljare, 
rådgivare och leverantörer.

Några exempel på växtskyddsmedel 
som vi marknadsför: Alar SG, Cymbal, 
Danitron,	Diflanil,	Fazor,	Fenix,	Fibro,	
Diabolo, Dipel, Frupica, Goltix WG, 
Lentagran, Mospilan, Narita, Nissorun, 
Proman, Proxanil, RanmanTop, Raptol, 
Roxy, Select, Sluxx, Syllit, Teppeki, 
Topsin,	Turex	m.fl.	samt	betningsmedel	
och rodenticider.
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Syngenta Crop Protection 
A/S
Strandlodsvej 44 
DK-2300 Köpenhamn S 
Danmark 
Tel +45 32 87 11 00 
Hemsida: www.syngenta.se 
Managing Director Norden: 
Heike Koehler
Sales Manager Norden:
Henning Jensen
Market Manager Sverige:
Nina Olsson
Sales and Field Technician Sverige:
Carl-Henrik Ljung
Oskar Björling
Head of Regulatory:
Victoria Jung
Antal anställda i den nordiska
organisationen: 30

Syngenta är ett av världens ledande 
företag med mer än 28 000 anställda i 
över 90 länder med ett gemensamt mål: 
”Bringing plant potential to life”. Genom 
förstklassig forskning, global närvaro 
och med engagemang för våra kunder 
bidrar vi till att öka skörd och lönsamhet, 
skydda miljön och förbättra hälsa och 
livskvalitet. De stora produkterna är 
växtskydd och utsäde. Syngenta Nordics 
A/S omfattar verksamheten i Norden, 
huvudkontor i Köpenhamn. 

Mer	information	om	oss	finns	på	www.
syngenta.com och www.goodgrowthplan.
com. Följ oss på facebook®  
www.facebook.com/SyngentaSverige

Syngenta	marknadsför	i	Sverige	flera	
svamp-, ogräs- och insektspreparat och 
betningsmedel men också utsäde för 
odling av raps, korn och majs. 

Några exempel på kända varumärken är 
Amistar®, Armure®, Boxer®, Callisto®, 
Elatus Era®, Celest Extra Formula M®, 
Dividend Formula M®, Hyvido ®, 
Moddus	Start®,	Revus®,	Switch®	m.fl.
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Svenskt Växtskydds budget och utfall 2017

  
 

Basservice	 2	510	000		 2	062	830	

Mötesverksamhet	 150	000	 66	214

Internationellt samarbete 120 000 90 581

Konsultuppdrag och  215 000 215 085
arrangemang

Produktomsorg, teknik och  230 000 217 391
information

Kommunikation 425 000 312 539

Totalt 3 650 000 2 964 640

Budget
2017

Utfall
2017
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Svenskt Växtskydd
Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon 08 -783 82 40
E-post: info@svensktvaxtskydd.se

Hemsida: www.svensktvaxtskydd.se
Kontakt: Anders Normann och Ida Björling

Kemikalieinspektionen har under 2017 fortsatt att fatta 
beslut och avverka ärenden, som gör att ärendekön för 
godkännandeverksamheten under våren 2018 kan förväntas 
vara ett minne blott. Svenskt Växtskydd uppskattar 
myndighetens framgångsrika utveckling inom detta område. 

Nu betyder inte Kemikalieinspektionens framsteg att alla 
växtskyddsproblem är lösta. De återkommande mötena 
mellan myndigheter och intressenter där de konstruktiva 
lösningarna tas fram måste fortsätta. 

Vi vet idag att det inte utvecklas nya växtskyddsmedel i 
den takt som skulle behövas. Med hänsyn till nuvarande 
regelverk kommer också många substanser att försvinna 
på grund av sina inneboende egenskaper. Därför är det 
ett ansvar för odlare, rådgivare, myndigheter, säljare och 
leverantörer att vara rädda om de medel vi har. Vi måste 
fortsätta att arbeta för en korrekt användning, och ha kloka 
resistensstrategier så att effekten inte dalar i förtid.

Är vi rädda om produkterna stärker vi svenskt 
lantbruks konkurrenskraft. Samtidigt förbättrar vi också 
förutsättningarna för livsmedelsstrategins genomförande. 

Svenskt Växtskydd är en av fem föreningar som är knutna 
till servicebolaget KTF Organisation AB


