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Mjölby-, Boxholms- och Ödeshögs kommun, Miljönämnden 2022-10-20 

§ 81 Diarienummer: MN 2022-1396 

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar 
användning av växtskyddsmedel  

Bakgrund 

Som en följd av att direktiv från 2009/128/EG inte fått önskad genomslag presenterade EU-

kommissionen i juni 2022 en ny förordning för en hållbar användning av 

växtskyddsmedel. Förslagets främsta syfte är att minska användningen och riskerna med 

kemiska växtskyddsmedel inom EU fram till år 2030. 

 

Miljönämnden lämnar synpunkter för Mjölby kommun. 

Sammanfattning 
Miljönämnden ställer sig bakom syftet med förordningen, att åstadkomma både en ökad 

harmonisering mellan medlemsländerna och en mer hållbar användning av 

växtskyddsmedel. Trots detta är bedömningen att målsättningen är för hög åtminstone 

inom angivet tidsintervall. 

Beslutsunderlag 

Remiss M2022/01516 

LRF Mjölby synpunkter MN 2022-1396 

Beslut 

1. Miljönämnden ställer sig bakom syftet med förordningen, att åstadkomma både 

en ökad harmonisering mellan medlemsländerna och en mer hållbar användning 

av växtskyddsmedel. Trots detta är bedömningen att målsättningen är för hög 

åtminstone inom angivet tidsintervall. 

 

2. Förordningen ger ökat stöd för integrerat växtskydd (IPM), vilket är positivt, dock 

är miljönämndens bedömning att det kommer att innebära en ökad administrativ 

börda för lantbruken. 

 

3. I förordningen föreskrivs digital dokumentation, miljöbalken och 

egenkontrollförordningen ställer krav på en dokumenterad egenkontroll men inte 

på vilken form dokumentationen ska ha. Teknisk utveckling kan göra att lämplig 

dokumentationsform förändras över tid. 

4. I artikel 13.5 föreskrivs att den yrkesmässiga användaren ska använda 

växtskyddsmedel som är så specifika som möjligt när det gäller att bekämpa 

skadegörarna och har minsta möjliga bieffekter på människors hälsa, icke-

målorganismer och miljön. Miljönämnden anser att detta är svårt för den enskilda 

lantbrukaren att göra dessa bedömningar samt att kriterierna är så generellt 

formulerade att de blir svåra att följa upp för tillsynsmyndigheten. 
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§ 81 fortsättning  

 

5. I artikel 18 förbjuds användningen av växtskyddsmedel i känsliga områden. 

Definitionen av känsliga områden återfinns bland annat i vattendirektivet och 

omfattar nitratkänsliga områden, vilket i praktiken innebär hela Mjölby kommuns 

geografiska område och stora delar av Ödeshögs kommun. Det är inte realistiskt 

att förbjuda användningen av växtskyddsmedel på så stora arealer som bidrar till 

livsmedelsproduktion, förbudet stämmer inte överens med målsättningen i 

Sveriges livsmedelsstrategi. 

 

6. I artikel 18 förbjuds användningen av växtskyddsmedel i känsliga områden. 

Definitionen av känsliga områden görs bland annat med hänvisning till 

avloppsdirektivet, för miljönämnden är det oklart vilka områden som bedöms 

som känsliga enligt avloppsdirektivet. 

___ 

Beslutet skickas till 

Miljödepartementet, regeringskansliet 

Mjölby kommun, kommunstyrelsen 

Akten 

 


