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- Först lite bakgrund varför det finns ett Växtskyddsråd 
- Nytt uppdrag för Växtskyddsrådet i Livsmedelsstrategin 
- Vilka deltar och vad ska vi arbeta med 
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År 2011- 2015 
 
Jordbruksverket arbetade 
med ”Strategi för 
växtskyddsmedel” 



Växtskyddsrådet  
– nytt uppdrag, nya möjligheter 

2017-2019 

Växtskyddsrådets nya uppdrag är en åtgärd inom Livsmedelsstrategin 
med ett tydligt fokus på en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 
totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella 
miljömål nås. 



Deltagare 
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• Jordbruksverket - ansvariga 
• Kemikalieinspektionen 
• Naturvårdsverket  
• Havs- och vattenmyndigheten 
• Livsmedelsverket  
• Sveriges Lantbruksuniversitet 
• Hushållningssällskapen 
• Lantbrukarnas Riksförbund 
• Föreningen Sveriges Spannmålsodlare 
• Svenskt Växtskydd 
• Naturskyddsföreningen 
 
11 organisationer, 16 ledamöter 



Sekretariatet 
Sunita Hallgren Jordbruksverket,  
(036-158933, sunita.hallgren@jordbruksverket.se) 
 
Mats Allmyr Kemikalieinspektionen  
(08-51941180, mats.allmyr@kemi.se) 
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Innehåll nytt uppdrag 2017-2019 

Växtskyddsrådet har i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer på 
växtskyddsområdet bl.a.:  
• på olika sätt stödja prövningen av produktgodkännande 
• utveckla omvärldsbevakningen 
• öka kunskapen om möjligheterna att hantera växtskyddsproblem på kort 

och på lång sikt  
• introducera växtskyddsmedel med låg risk eller alternativa metoder och 

tekniker 
• 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  
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Växtskyddsrådet har fastslagit en handlingsplan för verksamheten 
2017-2019.  
 
Det är viktigt att planerade aktiviteter leder framåt och åstadkommer 
tydliga förslag till förändringar i syfte att uppnå målet.  
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Ur VSR:s handlingsplan 2017-2019 
Uppgift ”Omvärldsbevakning” 
- förändringar i lagstiftning, rättspraxis, EU-processer, vägledningar, beslut 
om verksamt ämne samt analysera konsekvenser sådana förändringar får.  
Exempel aktivitet 2018: 
- En grundlig genomgång och analys av växtskyddsmedelsstatistiken 
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Uppgift ”Utveckla strategier för att fasa ut kemiska växtskyddsmedel med 
oacceptabla effekter på hälsa och miljö” och ”Introducera växtskyddsmedel 
med låg risk eller alternativa metoder och tekniker” 
Exempel aktivitet 2018: 
- kartläggning dispensansökningar, analysera på vilka grunder dessa 

ansöks och hur stor andel av dessa som rör produkter som inte kan 
godkännas pga oacceptabla effekter 

- analysera vilka hindren egentligen är för lågriskmedlen, allm kemikalier, 
biologiska medel 

 



Ur VSR:s handlingsplan 2017-2019 

Uppgift ”Samhällsekonomiska effekter och övergripande miljöeffekter som 
växtskyddsmedelslagstiftningen medför” 
- förändringar i lagstiftning, rättspraxis, EU-processer, vägledningar, beslut 
om verksamt ämne samt analysera konsekvenser sådana förändringar får.  
 

Exempel aktivitet 2018: 

- Glyfosat – studie av användning, alternativ vid ett ev framtida förbud, 
miljöaspekter, livscykelanalyser, miljömålskonflikter 

- Allmänkemikalier, lågriskmedel, biologiska medel – analys av hindren för 
introduktion på marknaden samt förslag till åtgärder 

- Förutse vilka verksamma ämnen som kommer att fasas ut från 
marknaden i perspektivet 5-10 år 
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Ur VSR:s handlingsplan 2017-2019 

Uppgift: Utveckla dialog med företag och bransch i  
syfte att öka kunskapen om marknaden i  
relation till vilka behov som odlare har av 
att kunna hantera skadegörare eller ogräs 
med någon växtskyddsmetod, på både  
kort och lång sikt samt vilka behov företagen 
har i fråga om information och stöd från 
myndigheter.  
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Ta vid där arbetet med Strategi för växtskyddsmedel avstannade 2015. 
Hitta nya vägar att fånga upp vilka växtskyddsproblem odlarna har att 
hantera idag och framåt. Vi behöver hitta vägar att arbeta problembaserat 
för hela svenska produktionen, ett ”Major use”-arbete, för grödor på större 
arealer. 

Är  framtiden på insektssidan startskottet för ett sådant strukturerat, 
gemensamt arbete? 



Möjligheter till samverkan? 

Hur skulle vi tillsammans kunna tackla 
framtiden där vi ser att tillgången till ett 
effektivt växtskydd ser mycket 
bekymmersam ut?  
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Har ni från rådgivning & handel idéer 
kring hur vi skulle kunna samverka 
här? 

Vi arbetar alla ganska mycket mer 
VAD som är problemet men mindre 
med HUR vi ska lösa dem 

Odlarna –  
SFO, Betodlarna, Spmo,  

Vallföreningen mfl 

Svenskt Växtskydd  
&  

dess medlemsföretag 

Forskningen – SLU 
(Plattform växtskydd, 

CBC), RISE m.fl.   

Myndigheter – 
SJV, KEMI, SLV 

Rådgivningen, handeln 
Fler? 

Växtskyddsrådet 



Tack för visat intresse! 
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