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Remiss dnr M2022/01516 
 
Svensk Dagligvaruhandel tackar för inbjudan att svara på remiss med dnr M2022/ 01516.  
 
Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra 
medlemsföretag är Axfood AB, City Gross AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige 
KB och Livsmedelshandlarna. Tillsammans står vi för drygt 95 % av dagligvaruhandeln i 
Sverige, med butiker över hela landet. Dagligvaruhandeln sysselsätter runt 95 000 
personer, varav en tredjedel är unga (15–24 år). 
  

Svensk Dagligvaruhandels svar på remiss  

Svensk Dagligvaruhandel tackar för inbjudan att svara på remiss av ”EU-kommissionens 
förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel” och har följande att 
anföra.  
 
Svensk Dagligvaruhandel välkomnar initiativet att åstadkomma en ökad harmonisering 
mellan medlemsländerna och en mer hållbar användning av växtskyddsmedel i Europa. I 
Jordbruksverkets utvärdering från 2021 av Sveriges livsmedelsstrategi tas en mer hållbar 
användning av växtskyddsmedel upp som ett område där mer arbete behöver göras. Detta 
trots att Sveriges användning visserligen minskat under de senaste åren. En ökad 
harmonisering och en minskad användning av växtskyddsmedel är därför viktiga åtgärder 
för att säkerställa biologisk mångfald inom unionen och minska riskerna med användning 
av bekämpningsmedel för såväl människor som miljö. Vi anser vidare att det är positivt att 
EU-kommissionens lagstiftningsförslag är i form av en förordning då det ger en ökad 
harmonisering av den inre marknaden.  
 
Svensk Dagligvaruhandel ställer sig därmed bakom förslaget men önskar samtidigt 
framföra några synpunkter.  
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Beträffande de nationella minskningsmålen är det av vikt att säkerställa att 
minskningsmålen inte hämmar svensk produktion av livsmedel. Sverige har under många 
år haft en låg användning av växtskyddsmedel. Det är därför av stor betydelse att 
minskningsmålen inte riskerar att leda till varken ökad import eller en försämrad 
konkurrenssituation för svenska odlare. En minskad användning av vissa typer av 
växtskyddsmedel riskerar också att leda till ett ökat matsvinn om odlare får begränsade 
möjligheter att skydda vissa typer av grödor från skadeangrepp. Det är därför viktigt att 
lagstiftaren inledningsvis säkerställer att odlarna har tillräckliga förutsättningar för att 
kunna skydda sina grödor med hjälp av andra verktyg.  
 
Avslutningsvis kan förslagets krav på redovisning och rådgivning förhoppningsvis bidra till 
en bättre kontroll. Vi vill dock framhålla att det samtidigt är viktigt att förslaget inte 
riskerar att ställa för administrativt betungande krav på användarna eftersom detta skulle 
kunna drabba såväl den europeiska som den svenska livsmedelsförsörjningen negativt.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


