Ny lagstiftning på
växtskyddsområdet
Det nya växtskyddsdirektivet –
införande och konsekvenser

Magnus Franzén, Jordbruksverket

2011-01-20

Förordning om utsläppande
av växtskyddsmedel på
marknaden

Direktiv om hållbar
användning av
bekämpningsmedel

Förordning om statistik för
bekämpningsmedel

Ändring av nuvarande
maskindirektiv

2011-01-20

Utsläppande av växtskyddsmedel
på marknaden
•
•
•
•
•
•

Tre zoner för ömsesidigt godkännande

Omfattar växtskyddsmedel och verksamma ämnen.
Tvåstegsprocess, aktiv substans på EU-nivå, produkt på
nationell nivå.
Samma delar som idag kommer att bedömas.
Upp till 10 års godkännande period som kan förnyas.
12+6 månader för handläggning.
Tillfälliga godkännanden på upp till tre år för ännu ej godkända
produkter.

Dock med möjlighet till nationella undantag baserade på specifika förutsättningar i
varje lands unika miljö eller jordbruksproduktion.
2011-01-20

2011-01-20

Utsläppande av växtskyddsmedel
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•
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Substitution
Stupstockskriterier

•

•
•

•
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I sådd lök försvinner möjligheterna att
klara ogräsbekämpningen i storskalig
odling.
Bägarnattskatta och nattskatta kommer
att behöva rensas manuellt i morötter.
Bekämpningen av svartpricksjuka i
höstvete kommer att vara beroende av
ett ämne. På längre sikt är risken för
resistensutveckling stor.
Endast ett ämne för bekämpning av
pyretroidresistenta rapsbaggar, stor risk
för resistens mot detta ämne.

2011-01-20

Ny lagstiftning på
växtskyddsområdet

2011-01-20

Förordning om utsläppande
av växtskyddsmedel på
marknaden

Direktiv om hållbar
användning av
bekämpningsmedel

Förordning om statistik för
bekämpningsmedel

Ändring av nuvarande
maskindirektiv

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2011-01-20

Nationella handlingsplaner.
Information och utbildning.
Kontroll av spridningsutrustning.
Förbud mot flygbesprutning (möjlighet till undantag).
Information till allmänheten som kan utsättas för
vindavdrift (val på nationell nivå).
Åtgärder för att skydda vattenmiljö och dricksvatten.
Minska användning och risker i särskilda områden.
Hantering, lagring, förpackningar, rester.
Integrerat växtskydd.
Indikatorer, rapportering och informationsutbyte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2011-01-20

2011-01-20

•
•
•
•
•

• Miljöbalken bör ändras så att regeringen kan ge
Jordbruksverket möjlighet att ställa krav på
funktionstestade utrustningar och kvalitets kontroll
av funktionstestarna.
• Ansvaret för tillsynen hamnar hos kommunerna.
• För de utrustningar för vilka det redan finns
harmoniserade standarder bör krav ställas på att de
är funktionstestade.
• För utrustningar utan standarder bör arbete inledas
med en riskbedömning, så man när standarder
finns framtagna kan ta ställning till om möjligheter
till undantag ska utnyttjas.
2011-01-20

Nationella handlingsplaner.
Information och utbildning.
Kontroll av spridningsutrustning.
Förbud mot flygbesprutning (möjlighet till undantag).
Information till allmänheten som kan utsättas för
vindavdrift (val på nationell nivå).
Åtgärder för att skydda vattenmiljö och dricksvatten.
Minska användning och risker i särskilda områden.
Hantering, lagring, förpackningar, rester.
Integrerat växtskydd.
Indikatorer, rapportering och informationsutbyte.

•
•
•
•
•
2011-01-20

Nationella handlingsplaner.
Information och utbildning.
Kontroll av spridningsutrustning.
Förbud mot flygbesprutning (möjlighet till undantag).
Information till allmänheten som kan utsättas för
vindavdrift (val på nationell nivå).
Åtgärder för att skydda vattenmiljö och dricksvatten.
Minska användning och risker i särskilda områden.
Hantering, lagring, förpackningar, rester.
Integrerat växtskydd.
Indikatorer, rapportering och informationsutbyte.

Vattenskydd och särskilda områden?
Det är föreslaget att flytta dagens regler om
anmälningsplikt och tillståndsplikt, kopplat till
vattenskydd och särskilda områden, till en ny svensk
förordning och utöka dem med de områden som
omnämns i direktivet och som inte är reglerade idag:
– Tillståndsplikt för vägar, järnvägar, annan
infrastruktur, mycket genomsläppliga ytor,
hårdgjorda ytor.
– Anmälningsplikt i allmänna parker och
trädgårdar och runt hälsovårdsanläggningar.
– Tillståndsplikt inom vattenskyddsområden i en
egen paragraf.
– Skyddsavstånd bör konkretiseras i lagstiftningen.
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• Det är förbjudet att utan tillstånd från den
kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet yrkesmässigt
använda eller lagra bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde. …..
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• Följa principerna för integrerat växtskydd
– Förebyggande åtgärder.
– Prognos och varning användas.
– Övervaka skadegörare.
– Behovsanpassad bekämpning.
– Följa upp nyttan av vidtagna
växtskyddsåtgärder.
• Åtgärder som är verifierbara och kontrollerbara
kan t.ex. vara utbildning, rådgivning och
dokumentation.
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Alternativ A, utbildning
– Samordnas med behörighetsutbildningen.
– Krav på fortbildning vart 5:e år.
– Mindre utökning av krav på anteckningar.

•

Kostnad 15-41 Mkr/år
(för odlingen) +
6 Mkr/år (tillsyn)

•
•

Kostnad 28 Mkr/år
(för odlingen) +
17 Mkr/år (tillsyn)
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Alternativ B, enbart dokumentation
– Förebyggande åtgärder.
– Hur man övervakat skadegörarsituationen.
– Hur man valt bekämpningsmetod.
– Resultat av åtgärderna.
– Växtodlingsplan.
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Förslaget till svenskt genomförande av direktiv
2009/128/EG är för närvarande under bearbetning på
miljödepartementet.
Enligt den tidsplan som finns kommer ett förslag att
remitteras i början av 2011.
I slutet av 2011 ska de svenska bestämmelserna vara
på plats.

