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Glyfosat
– Vad har hänt och vad är på gång? 
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Glyfosat - Vad har hänt?

• 2015 – IARC (WHO:s specialiserade cancerbyrå) framkommer med 
uppgifter om att glyfosat kan orsaka cancer

• 2015 – EFSA (Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) påbörjar ny 
genomgång av ämnet glyfosat inför ny registrering. Ser inga hinder för 
fortsatt användning av glyfosat men betonar att det kan finnas olämpliga 
glyfosatinnehållande produkter där tillsatser skapar hälsorisker 

• 2017 nov – Nuvarande beslut om aktiva ämnet glyfosat inom EU tas. 
Gäller i 5 år t.o.m. 15 dec 2022 

• 2019 dec – Inkom ansökan om ny registrering av glyfosat inom EU
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AGG = Assessment of Group Glyphosate (FR, HU, NL, SE)

CLH = Harmonised Classification and Labeling

ECHA = European Chemicals Agency

EFSA = European Food Safety Authority

GRG = Glyphosate Renewal Group (företagen)

RAR = Renewal Assessment Report

Källa. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/glyphosate

Registreringsprocessen – förnyat godkännande av glyfosat i EU

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/glyphosate


Vad blir beslutet?

Opinion

2021-01-20 4

Fakta Politik

Kvalificerad majoritet

Min 15 av 27 medlemsstater (55 %)

och

Min 65 % av befolkningen

2017  Röstade 9 av 28 länder nej

2022:  Hur röstar DE, IT, ES, FR?
UK röstade ja 2017

EFSA+ECHA
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Begränsningar istället förbud i användningen
- mina personliga reflexioner

• I växande gröda före skörd? Idag oljeväxter tillåtna

• Dispenser istället för generell användning innan skörd?

• Max antal behandlingar per år eller växtföljd (flerårsperiod)?

• Lägre maxdoser?

• Krav på punktbekämpning mot rotogräs efter skörd

• Krav på precisionsteknik vid glyfosatbekämpning

• Stubbehandling på lerjordar vid stor sprickbildning förbjuds eller 
på jordar över vissa lerhalter ? 
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https://www.Pan-europé.info

https://www.glyphosate.eu/

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en

https://www.pan-europé.info/
https://www.glyphosate.eu/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en
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Hur förbereder vi oss?



Försöksserie ”Glyfosatfritt vallbrott” 2020-2021
5 försök, Skåne, Halland, Kalmar, Ö-götland, Västmanland

Finansiärer

- SLF

- Växtskyddsrådet



Redskapstyper i vallbrottsförsöket

Tallrikskultivator med återpackningsvals

• Minst 50 cm diameter på tallriken

• Minst 100 kg per tallrik

• Tandade tallrikar

• Återpackningsvals ett krav

Styvpinnekultivator med gåsfotsskär,

tilljämningstallrikar och ribbvält

• 3 axlar

• Högst 30 cm pinndelning

• Vingskär eller gåsfötter med full genomskärning

• Återpackningsvals ett krav
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Ny  Greppamodul ”Odla utan glyfosat”

• Diskutera vilka åtgärder och förändringar som kommer 

behövas på gården vid ett förbud eller begränsning mot 

glyfosatanvändning på gården

• Diskutera vilka konsekvenserna blir på arbetsåtgång, 

dieselförbrukning, maskinkostnader och kväveutlakning 

före och efter ett förbud eller kraftig begränsning

• Göra en ekonomisk värdering av förväntade 

konsekvenser



Kurs för rådgivare 4 februari
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