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Sammanfattning 

Malmö stad ser positivt på förslaget till förordning om ett mer hållbart användande av 
växtskyddsmedel, vilket innebär att förstärka nuvarande lagstiftning med ytterligare lagkrav 
än vad som finns idag. Även att förenkla arbetet med elektroniska register. Dock vill Malmö 
stad framhålla att lagändringen inte får medföra extra kostnader varken för 
jordbruksverksamheterna eller för kommunernas tillsyn. Malmö stad anser att det är viktigt 
med en koppling till forskning för att bevaka, samt ge möjlighet att påverka, förändringar 
inom jordbrukssektorn för att säkerställa en god, hållbar och säker livsmedelsförsörjning. 

 

Yttrande 
Malmö stad ser positivt på förslaget till förordning om ett mer hållbart användande av 
växtskyddsmedel. Att säkra en hållbar livsmedelsproduktion utan att påverka miljön och 
människors hälsa är av yttersta vikt. Särskilt viktigt är det att ta hänsyn till ekosystem och 
miljöer som är extra känsliga eller som behöver återskapas för att stabilisera vår livsmiljö och 
även miljöer där barn vistas i eller i närheten av, då barn under många delar av sitt liv är extra 
känsliga för hälsofarliga bekämpningsmedel. 
 
Malmö stad ser positivt på förslaget som innebär att förstärka nuvarande lagstiftning med 
ytterligare lagkrav än vad som finns idag. Till exempel kan förslaget med elektroniskt register 
innebära att tillsyn på jordbruksföretag förenklas, även om det är mer information som 
kommer behöva krävas in. Malmö stads förhoppning är då att dokumentationen kan göras 
tillgänglig för tillsynsmyndigheten via det elektroniska registret. Kontrollen av efterlevnaden 
av integrerat växtskydd kan därmed ske på ett effektivt sätt. Det elektroniska registret 
behöver vara lätt att hantera både för jordbruket och tillsynsmyndigheterna. Malmö stad 
framhåller också att lagändringen inte får medföra extra kostnader varken för 
jordbruksverksamheterna eller för kommunernas tillsyn.  
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Många jordbrukare anlitar redan idag en oberoende rådgivare och genom förslaget bör detta 
bli ett krav som redovisas till exempel i sprutjournalen. Forskning görs inom området 
jordbruk såsom inom ekologisk och konventionell odling och hur det påverkar biologisk 
mångfald och effekterna av det och det görs forskning på kemikaliers och växthusgasers 
klimatpåverkan etc. Malmö stad vill framföra att klimatpåverkan kan förstärka sårbarheten 
inom jordbrukssektorn och att det i sin tur påverkar livsmedelsförsörjningen globalt. Därför 
anser Malmö stad att det är viktigt att det kopplas på forskning för att bevaka samt ge 
möjlighet att påverka förändringar inom jordbrukssektorn för att säkerställa en god, hållbar 
och säker livsmedelsförsörjning.  
 
Eftersom barn under olika perioder i sin utveckling är mer känsliga än vuxna kan effekterna 
av hälsofarliga bekämpningsmedel vara särskilt skadliga för barns hälsa. Det är därför 
olämpligt att förvara och använda dessa kemiska växtskyddsmedel där barn finns i närheten. 
Barn uppehåller sig mycket på allmänna platser. Barn kan utsättas för indirekt exponering av 
växtskyddsmedel, när besprutning sker på åkrar i närhet av barnens bostäder eller skolor.  
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