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Synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning 
om hållbar användning av växtskyddsmedel 

Tack för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till förordning med ovanstående dnr.  

 

Det behövs en minskning av användning av växtskyddsmedel i Sverige och EU 

En av huvudorsakerna till att den biologiska mångfalden i odlingslandskapet minskar är just 

användningen av växtskyddsmedel. För att nå första målet i förslaget till förordningen “minska 

användningen av och riskerna med kemiska bekämpningsmedel, särskilt sådana som innehåller 

farligare verksamma ämnen” behövs mer fungerande alternativa metoder. Förtydliga det i 

lagtexten. många exempel för hur vi ska nå detta mål finns redan inom KRAV-certifierat och 

ekologiskt lantbruk 

 

Hot mot kretsloppet av näring 

Vi kan inte se att förordningen tydligt uppmärksammar problematiken med att rester av 

bekämpningsmedel kan spridas med stallgödsel, växtrester och kanske också foder och orsaka 

skador i andra grödor. De skador som förekomsten av pyralider orsakat under senare år och som 

uppmärksammats i fritidsodlingen måste förhindras, även i kommersiell odling. Målet måste vara 

att ingen bekämpningsmedelsanvändning ska orsaka skador vid cirkulation av organisk växtnäring 

och därmed förhindra den. Att organiska restprodukter, där stallgödsel bara är ett exempel, kan 

föras tillbaka till åkermark och annan odling är en förutsättning för ett hållbart odlingssystem 

 

 

Därför föreslår vi att förordningen kompletteras avseende de nationella handlingsplanerna, i artikel 

8 med ett krav på nationell kartläggning av hur omfattande problemet med 

bekämpningsmedelsföroreningar stallgödsel, växtrester och foder är, och vilka åtgärder som kan 

göras emot det. 

 

Tydlig redovisning av bekämpningsmedelsanvändningen 

Det är viktigt att redovisningen av bekämpningsmedelsanvändningen är så enkel som möjligt att 

förstå, så att många kan följa att det verkligen blir en minskning av användningen. En redovisning 

av mängderna (kg) använda bekämpningsmedel räcker inte, utan även antalet hektardoser ska 

redovisas. Vid beräkningen  

 

 

Generella kommentarer  

• Det är helt avgörande att minskningsmålen i förordningen förblir bindande och ambitiösa. 
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• Lagtexten måste förtydliga att icke-kemiska alternativ redan finns och har visats fungera i 

den ekologiska odlingen. Formuleringen i flera paragrafer ger intrycket av att alternativa 

metoder fortfarande inte finns tillgängliga, vilket inte stämmer. • Betydelsen av uttrycken 

”icke-kemiska metoder”, ”förebyggande åtgärder” och ”ingrepp” måste förtydligas för att 

undvika olika tolkningar i olika medlemsstater. 

• Eftersom integrerat växtskydd (IPM) inkluderar användning av bekämpningsmedel, 

behöver lagtexten bättre differentiera mellan IPM och förebyggande åtgärder. 

”Förebyggande åtgärder” bör specifikt syfta på icke-kemiska förebyggande åtgärder. 

• Utbildning i icke-kemiska metoder och icke-kemiska förebyggande åtgärder måste göras 

obligatorisk för alla lantbrukare och rådgivare. 

• Lagtexten måste förtydliga att icke-kemiska förebyggande åtgärder alltid ska tillämpas, 

det är därför orimligt för lantbrukare att i den digitala dokumentationen behöva redogöra 

för skälen till att icke-kemiska förebyggande åtgärder har använts. Det som i stället bör 

redogöras för är skälen till att kemiska bekämpningsmedel har använts, samt skälen till att 

icke-kemiska metoder eller icke-kemiska förebyggande åtgärder inte har tillämpats.  

• Lagförslaget tillåter i dess nuvarande form att medlemsstater inte följer förordningen. 

Lagförslaget måste därför skärpas ytterligare för att förhindra detta. 

• För att göra det mer lönsamt att välja icke-kemiska metoder eller medel med låg risk bör 

en riskdifferentierad avgift eller skatt på bekämpningsmedel införas. För att säkerställa 

jämn ambitionsnivå mellan medlemsstater bör lagförslaget även kompletteras med 

följande krav:  

o De nationella handlingsplanerna måste innehålla information om vilka styrmedel 

medlemsstaterna avser tillämpa för att minska användningen av 

bekämpningsmedel på gårdsnivå.  

o De nationella handlingsplanerna bör beskriva hur tillsynen av IPM på gårdsnivå 

ska gå till samt vilka konsekvenserna blir av att inte tillämpa IPM. 

o Medlemsstaterna måste införa ett obligatoriskt utbildningsprogram kring icke 

kemiska förebyggande åtgärder och metoder för lantbrukare och rådgivare. 

o För att öka efterlevnaden måste satsningar göras för att öka kunskapen om 

konsekvenserna av bekämpningsmedelsanvändningen i samtliga medlemsstater. 

Denna kunskap måste nå ut till både lantbrukare, rådgivare, allmänheten, 

grossister och dagligvaruhandeln. De nationella handlingsplanerna bör därför 

även innehålla en kommunikationsplan. 

Med vänlig hälsning 
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