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Summary 
The purpose of this study is to analyse the factors that have caused the use of plant protection 
products to change from 1998 to 2006, particularly factors that are related to agricultural policy. 
The study also examines the environmental effects of this change. Another purpose is to analyse 
to what extent agricultural policy has influenced agriculture’s ability to contribute to the 
achieving of relevant Environmental Objectives, like A Non-Toxic Environment. 

The study only looks at the Common Agricultural Policy’s environmental effects in Sweden, and 
only addresses the consequences of the changed use of plant protection products as regards the 
Swedish Environmental Objectives. 

Reduced quantities of plant protection products but unchanged intensity of treatment 
The use of plant protection products is influenced by various factors, like the presence of weeds 
and pests, the price of the product, and the risk of harvest losses. The Common Agricultural 
Policy affects the use of plant protection products through the farmers’ choice of what to 
produce. Other factors that affect the farmers’ use of plant protection products are measures 
intended to achieve environmental objectives, profitability requirements, as well as technological 
development.  

Herbicides make up the largest share of the total used quantity of plant protection products. In 
2006, the share of glyphosate made up approximately 50 per cent of the herbicides, which in turn 
made up 84 per cent of total use. Fungicides and insecticides together made up some 14 per cent 
of total plant protection products used. The remaining two per cent were seed dressing or growth 
regulators. The quantities of fungicides and insecticides change a lot from year to year, 
depending on the weather. 

According to the user survey, plant protection use (excluding glyphosate) declined by 20 per cent 
during the period, from 1070 tonnes in 1998 to 840 tonnes in 2006. The average quantity 
declined from 0.85 kg active substance per hectare, to 0.73 kg. However, sales of glyphosate 
have increased strongly, from 470 to 720 tonnes. Several factors caused the decline in plant 
pesticide use (excluding glyphosate): less cultivation, chemical products that are effective at 
lower doses, increased adaptation of dosage to need, a restrictive process for the approval of new 
plant protection products, a re-evaluation of old products, and increased information about the 
risks. However, the risk of resistance may increase when fewer chemical products are available. 

The agricultural policy has mattered 
The environmental support for catch crops and spring tillage has altered the conditions for 
several pests, by influencing the choice of crop, crop rotation, soil preparation, and so on. This 
has consequences for the need to use chemicals. The requirements that apply in order to reduce 
plant nutrient leaching have made it harder to use mechanical weed control. When there is not 
enough time for mechanical weed control, glyphosate is used instead. 

The effect of organic production on plant protection use is a decline by three per cent. This is not 
very much considering that 19 per cent of the area is under organic production. The reason for 
this small effect is probably that the organic area is mostly located on meat and dairy farms, and 
often to forest regions. Such farms used very little plant protection products even before 
converting to organic production. 

In case the 2003 agricultural reform leads to a decline in the area of spring and autumn cereals 
and oilseeds by as much as the model calculations suggest in the next ten years, this would be 
expected to result in a decline in the use of plant protection products by nine per cent. The 
current high prices of cereals and oilseeds, however, could be expected to stimulate increased 
production, which would increase the need for plant protection. 
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Market developments influences the use of plant protection 
During the period 2000-2007, cereals prices remained more or less stable at 0.90-1.00 SEK/kg. 
In the autumn of 2007, a very sharp price increase happened in Sweden, and prices rose as high 
as 2.10 SEK/kg for wheat. Such price increases are likely to lead to increased cereals cultivation 
and use of plant protection. 

The indicators suggest that the environmental risks have declined 
The environmental goal for the use of plant protection products in agriculture is to minimise risk 
based on certain risk indicators (PRI Nation) regarding health and the environment. The goal 
regarding reduced quantities was removed in the last plant protection action plan.  

The clearest way of measuring plant protection use is to measure quantities sold, and this is 
included when the indicators are calculated. By calculating an index, the characteristics and use 
of the substances are attributed a significance that would not be evident by simply stating the 
quantity used. The risk indicators must not be seen as an absolute measurement of actual risk, 
but only show the trend in environmental risk. Still, the indicators permit a certain evaluation of 
the environmental risk.  

According to the environmental risk index, the environmental risk has declined during the period 
in question. This can to a large extent be explained by a strict process for approving new 
substances, targeted information and extension efforts, as well as the development of substances 
with less risk exposure. 

Environmental monitoring rarely detects residues, no clear trend 
There has not been enough analyses of groundwater in Sweden to give any complete view of the 
presence of plant protection residues. Most of the substances currently found in groundwater 
today come from other sectors than agriculture, or from previous use in agriculture. Of the plant 
protection products used in agriculture today, mostly herbicides like bentazon and phenoxy acids 
are detected. 

In 2006 as well as in previous years, herbicides were the most detected substances in surface 
water. Glyphosate is the active substance sold the most in Sweden. This substance is also 
detected in a large share of the analysed samples. But the presence of glyphosate is believed to 
be a small risk for waterliving organisms, as long as the concentration does not exceed 100 µg/l.  

Determining the effect on biodiversity remains difficult 
The plant protection products used may affect flora and fauna in different ways. The effects on 
biodiversity are either direct (reduced quantities of weeds or pests) or indirect. When weeds or 
pests decrease, so does food availability for birds. Biodiversity may also be affected if plant 
protection products spread from the field into the surrounding environment. 

It is hard to estimate the effects of plant protection use on biodiversity. However, it would appear 
that the environmental risks associated with plant protection use remain more or less unchanged 
during the period 1998-2006. Even though the total quantity used has declined, the number of 
treatments has not. The risk index calculations do not show any clear indication of reduced 
environmental risk. Also, glyphosate use has increased strongly. However, glyphosate has a 
smaller effect on biodiversity on arable land than most other herbicides, since it is mostly used in 
the autumn. In the autumn, the indirect effects on biodiversity on arable land are considerably 
smaller than in the spring. 
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Kortfattade slutsatser 
• Den totala mängden växtskyddsmedel som sålts är i stort sett oförändrad under perioden 

1998-2006. Försäljningen av glyfosatmedel, t.ex Roundup, (för nedvissning av gröna 
växtdelar) har ökat från 470 ton till 720 ton, medan försäljningen av övriga 
växtskyddsmedel har minskat, från 1220 till 1057 ton. Av de sålda växtskyddsmedlen 
2006 var 84 % herbicider och av dessa var drygt hälften glyfosatmedel.  

• Sverige har drivit en restriktiv linje när det gäller att godkänna växtskyddsmedel. Detta 
har oftast varit positivt för miljön. Nuvarande målsättning vid användning av 
växtskyddsmedel är att hälso- och miljöriskerna ska vara låga. Att minska mängderna är 
inte längre huvudmålet, men de ingår i riskvärderingen.  

• Om samtliga verksamma ämnen i växtskyddsmedlen summeras till ett riskindex visar 
detta att det skett en liten minskning av miljöriskerna för perioden 1998 - 2006.  

• Det årliga antalet behandlingar har i stort sett varit konstant under 2000-talet. Den 
använda mängden per hektar har dock minskat i alla grödor som en följd av att nya 
preparat används i mindre mängder, med bättre dosanpassning och genom införd ny 
teknik.  

• Andelen fynd med halter av växtskyddsmedelsrester över 0,5 µg/l i ytvatten har minskat 
under de senaste 20 åren.  Minskningen är sannolikt en effekt av förbättrad hantering av 
växtskyddsmedel, krav på behörighet och de informationssatsningar som genomförts.  

• Den ökade användningen av glyfosat har sannolikt haft en begränsad påverkan på den 
biologiska mångfalden, i åkermark, eftersom medlet huvudsakligen används under 
hösten. 

• De använda växtskyddsmedlens effekt på den biologiska mångfalden kvarstår, bl.a. som 
en följd av ett oförändrat antal behandlingar. 

• Åtgärder inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödning kan stå i konflikt med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ett exempel är att åtgärden fånggröda, för att minska 
kväveläckaget, kan medföra att den kemiska ogräsbekämpningen ökar. Den mekaniska 
bekämpningen, som kan vara ett alternativ, ökar risken för växtnäringsläckage och har 
även påverkan på den biologiska mångfalden. 

• En viss del av den minskade användningen av växtskyddsmedel kan sannolikt hänföras 
till 2003 års jordbruksreform som medfört minskade spannmålsarealer. Enligt tidigare 
gjorda modellberäkningar skulle reformen leda till en minskad användning av 
växtskyddsmedel med nio procent. 

• Priserna på spannmål och oljeväxter ökade kraftigt under hösten 2007. Höjda priser 
kommer sannolikt att medföra en ökad odling och produktion och därigenom en ökad 
mängd använda växtskyddsmedel. 

• År 2006 var den ekologiskt odlade arealen 19 % av den totala åkermarken. Denna areal 
har beräknats leda till en minskning av den använda mängden växtskyddsmedel 
(exklusive glyfosat) med drygt tre procent. 

• Miljöskatten på växtskyddsmedel i sin nuvarande utformning påverkar användningen i 
liten grad. En förändrad miljöskatt som ökar miljönyttan genom att styra användningen 
bort från vissa speciellt miljöfarliga preparat eller användningsområden skulle dock kräva 
ett betydande administrativt merarbete.  
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Sammanfattning 
Denna rapport är ett led i utvärderingen av CAP:s miljöeffekter. I rapporten analyseras vilka 
förändringar som skett i användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket och vilka 
miljöeffekter denna förändring kan ha orsakat. Vid analysen används bl.a. den undersökning om 
användning av växtskyddsmedel inom jordbruket som Statistiska centralbyrån gjorde under 
2006. 

Syftet med studien är att analysera de faktorer, speciellt de som påverkats av jordbrukspolitiken, 
som lett till skillnader i användningen av växtskyddsmedel mellan 1998 och 2006, samt vilken 
påverkan denna skillnad har haft på miljön. Ett ytterligare syfte är att analysera i vilken grad 
jordbrukspolitiken har påverkat jordbrukets möjlighet att bidra till uppfyllandet av relevanta 
miljömål såsom Giftfri miljö. 

Studien har avgränsats till att i huvudsak se på den gemensamma jordbrukspolitikens 
miljöeffekter i Sverige. Den tar bara upp vilka konsekvenser en förändrad användning av 
växtskyddsmedel har för de svenska miljökvalitetsmålen.  

Konsekvensanalyser och förslag till åtgärder kommer i huvudsak att redovisas i 
handlingsprogrammet om en hållbar användning av växtskyddsmedel som tas fram av 
Jordbruksverket i samverkan med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. 

Minskade mängder växtskyddsmedel men oförändrad behandlingsintensitet 
Användningen av växtskyddsmedel påverkas av faktorer som förekomst av ogräs och 
skadegörare, priset på produkten samt risker för skördebortfall. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken påverkar också användningen genom jordbrukarnas val av gröda, produktion 
och produktionsinriktning. Insatta åtgärder för att uppnå olika miljömål, lönsamhetskrav samt 
teknikutveckling påverkar också jordbrukarnas användning av växtskyddsmedel. 

Det är herbiciderna (ogräsmedlen) som utgör den största andelen av de använda mängderna 
växtskyddsmedel. För 2006 var andelen glyfosatmedel, som används för att avbryta växtligheten, 
cirka 50 % av herbiciderna, vilka i sin tur var 84 % av de totalt använda växtskyddsmedlen. 
Fungicider och insekticider utgjorde tillsammans cirka 14 % av de använda växtskyddsmedlen. 
Resterande 2 % av växtskyddsmedlen var betnings- och stråförkortningsmedel. Det är en stor 
årlig variation i den använda mängden av fungicider och insekticider, vilket hänger samman med 
väderförhållandena.  

Den använda mängden växtskyddsmedel (exklusive glyfosat) minskade enligt 
användarundersökningen med tjugo procent under perioden 1998-2006, från 1070 till 840 ton. 
Den genomsnittligt använda mängden minskade från 0,85 till 0,73 kg (verksamt ämne per 
hektar) mellan 1998 och 2006. Minskningen i användningen av växtskyddsmedel beror av ett 
flertal faktorer t.ex. en minskad odling av spannmål, sockerbetor och potatis, en utveckling av 
preparat som är effektiva i lägre dos, ökad dosanpassning, en process som varit medvetet 
restriktiv vid godkännande av nya växtskyddsmedel, omprövning av gamla medel, samt en 
satsning på information kring riskerna. Risken för resistens ökar när färre preparat finns 
tillgängliga. 

Kunskaperna om hantering av växtskyddsmedel och utrustning för spridning har blivit bättre 
sedan 1998. De flesta fyller sprutan på en säker påfyllningsplats och ungefär hälften av 
lantbrukssprutorna funktionstestas varje eller vartannat år. 

Ser man till antalet behandlingar, hektardoser, har användningen varit relativt konstant under 
perioden. Till viss del är det beroende av effektivare preparat med lägre halter verksamt ämne. 
Användningen av glyfosat har enligt användarundersökningen ökat kraftigt och under perioden 
1998-2006 steg försäljningen från 470 till 720 ton. 
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Jordbrukspolitiken har haft betydelse 
Miljöersättningarna för fånggröda och vårplöjning har ändrat förutsättningarna för olika 
skadegörare genom att de påverkar grödval, växtföljd, jordbearbetning, etc., vilket får följder för 
behovet av kemisk bekämpning. De krav som ställts för att minska växtnäringsläckaget har 
inneburit att möjligheterna till mekanisk ogräsbekämpning av bl.a. kvickrot och andra rotogräs 
har begränsats. När mekanisk bekämpning inte hinns med så används istället glyfosat. Åtgärder 
inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödning kommer här i konflikt med ett av delmålen i 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Den ökade användningen av glyfosat bör vägas mot ett minskat 
växtnäringsläckage. 

Effekten av den ekologiska odlingen, en svag minskning med drygt tre procent av mängden 
växtskyddsmedel, är liten i relation till den ekologiska arealen (19 %). Den lilla effekten kan 
sannolikt förklaras av att den ekologiska arealen hittills främst har lokaliserats till mjölk- och 
köttföretag och ofta till skogsbygder. Detta är företag som redan innan omläggningen hade en 
mycket begränsad användning av växtskyddsmedel.  

Om 2003 års jordbruksreform leder till att arealen vår- och höstspannmål samt oljeväxter 
minskar så mycket som modellberäkningarna visar fram till 2013, så förväntas det medföra att 
användningen av växtskyddsmedel minskar med nio procent. Dagens höga priser på spannmål 
och oljeväxter kan dock förväntas öka odlingen och därmed även behovet av växtskydd. En ökad 
skatt på växtskyddsmedel påverkar med sin nuvarande utformning endast i mindre grad om en 
behandling blir ekonomiskt motiverad att göra. Detta eftersom skatten ofta är en så låg andel av 
behandlingskostnaden och den totala kostnaden för en behandling oftast blir betydligt lägre än 
den vunna merintäkten av en behandling.  

Om man vill styra användningen till preparat med vissa egenskaper eller minska användningen 
för vissa ändamål, krävs en differentierad skatt där man tillmäter olika preparat någon form av 
poängsättning som ligger till grund för olika skattesatser. Ett sådant upplägg kräver dock ett stort 
administrativt merarbete. 

Utvecklingen på marknaden påverkar användningen 
Under perioden 2000-2006 låg spannmålspriserna förhållandevis stilla på 0,90-1,00 kr/kg. 
Hösten 2007 skedde en mycket kraftig prisökning i Sverige och det noterades priser på upp till 
2,10 kr/kg för brödvete. Prisökningarna kommer sannolikt att leda till en ökad odling av 
spannmål. 

Ett ökat pris med 50 %, från 1,00 kr/kg spannmål, skulle enligt gjorda modellberäkningar 
medföra en 35 procentig ökning av den använda mängden växtskyddsmedel. Även 
bekämpningsmedelsskattens påverkan på mängden använda växtskyddsmedel blir mindre ju 
högre spannmålspriserna blir. Den kemiska bekämpningen mot ogräs och rotogräs (kvickrot) är i 
regel effektivare och inom nuvarande ekonomiska ramar lönsammare än motsvarande mekaniska 
bekämpning. Även mekaniskt växtskydd har påverkan på miljön, i första hand genom åtgång på 
drivmedel med även genom påverkan på häckande fåglar. 

Indikatorerna antyder att miljöriskerna har minskat  
Miljömålet för användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket innebär en riskminimering 
utgående från riskindikatorer (PRI-Nation) för hälsa och miljö. Målet om minskade mängder 
togs bort i samband med det förra handlingsprogrammet.  

Den försålda mängden är det tydligaste sättet att mäta växtskyddsmedelsanvändningen på och 
ingår i beräkningen av indikatorer. Genom att räkna fram ett index tillmäts ämnenas egenskaper 
och användning betydelse som inte framgår av en ren mängdangivelse. Riskindikatorerna ska 
inte ses som ett absolut mått på de verkliga riskerna utan de kan bara visa trenden i potentiella 



   11

miljörisker. Mycket av underlaget till riskindikatorerna bygger på laboratorieförsök. Genom 
dessa indikatorer kan miljöriskerna i viss mån värderas. 

Målet för jordbruket och användningen av växtskyddsmedel betyder i huvudsak att hälso- och 
miljöriskerna vid användningen av kemiska ämnen ska minska fortlöpande fram till år 2010. 
Sverige har i första hand valt att påverka användningen av växtskyddsmedel genom att kräva 
behörighet genom kunskapskrav samt informera om riskerna. Detta har främst skett inom den 
obligatoriska behörighetsutbildningen och inom ramen för landsbygdsprogrammet. Riskerna har 
enligt miljöriskindexet minskat under den undersökta perioden och det kan till stor del förklaras 
med en strikt process för godkännande av preparat, riktade informations- och rådgivarinsatser 
och en produktutveckling av ämnen med lägre riskexponering. 

Miljöövervakningen visar liten fyndfrekvens av resthalter men ingen tydlig trend 
I Sverige har grundvatten analyserats i för liten omfattning för att kunna ge en heltäckande bild 
av förekomsten av rester med växtskyddsmedel. Merparten av de ämnen som man idag finner i 
grundvattnet, exempelvis nedbrytningsprodukter från Totex strö, härrör från andra sektorer än 
jordbruket eller från tidigare användning inom jordbruket. Av de växtskyddsmedel som i dag 
används i jordbruket är det herbicider som bentazon och fenoxisyror som påträffas.  

Först 2002 inleddes mer systematiska provtagningar av rester av växtskyddsmedel i ytvatten. De 
flesta fynden 2006 utgjordes av herbicider. Frekvensen av fynd över koncentrationen 0,1 μg/l har 
varit låg, jämfört med tidigare provtagningar från 1990-talet. Analystekniken har utvecklats och 
det har tillkommit och förbjudits ämnen under perioden, vilket gör det svårt att se några tydliga 
trender. 

Under 2006 liksom tidigare år utgjorde herbiciderna de mest frekvent påträffade ämnena i 
ytvatten. Glyfosat är det verksamma ämne som säljs mest i Sverige. Ämnet påträffas också i en 
stor del av analysproverna. Trots detta så är bidraget till toxicitets(risk)indexet försumbart 
eftersom koncentrationerna oftast ligger under riktvärdet 100µg/l. Fynd av glyfosat anses 
innebära små risker för vattenlevande organismer så länge koncentrationerna inte överstiger 
100 µg/l. 

Fortsatt svårt att bedöma effekterna på biologisk mångfald  
De växtskyddsmedel som används kan påverka flora och fauna på olika sätt. De önskade 
effekterna är t.ex. direkta genom minskad mängd ogräs eller skadegörare. Växtskyddsmedel har 
även indirekta effekter på den biologiska mångfalden. När mängden ogräs eller insekter minskar 
så minskar också tillgången på föda. Det kan även bli effekter på biologisk mångfald om 
växtskyddsmedel sprids från åkern och ut i omgivande natur. 

Effekterna av en förändrad växtskyddsmedelsanvändning på den biologiska mångfalden är 
svårbedömda. Ingen jämförelse har heller gjorts mellan kemisk och mekanisk bekämpnings 
påverkan på biologisk mångfald. Det förefaller dock som att miljöriskerna av att använda 
växtskyddsmedel i stort sett är oförändrade under perioden 1998-2006. Detta trots att mängden 
och doserna av växtskyddsmedlen, exklusive glyfosat har minskat. Men antalet behandlingar har 
inte minskat.  

Den använda mängden glyfosat har ökat kraftigt. Glyfosat har dock en mer begränsad effekt på 
den biologiska mångfalden i åkermark än flertalet andra herbicider eftersom det huvudsakligen 
används på hösten. På hösten blir (de indirekta) effekterna på biologisk mångfald i åkermark 
betydligt mindre än på våren.  





   13

1 Inledning 
1.1 Syfte och avgränsningar 
Denna rapport är ett led i utvärderingen av CAP:s miljöeffekter. I rapporten analyseras 
förändringar i användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket utifrån jordbrukarnas 
agerande som är beroende av jordbrukspolitik, miljölagstiftning eller har ett annat ursprung. 
Några av frågorna som utreds i rapporten är: Hur har användningen av växtskyddsmedel i 
jordbruket förändrats mellan åren 1998 och 2006? Vilka är de viktigaste faktorerna till denna 
förändring? Vilken betydelse har den gemensamma jordbrukspolitiken haft och vilka 
miljöeffekter har denna förändring genererat?  

För att få svar på dessa frågor utnyttjades bl.a. undersökningarna ”Bekämpningsmedel i 
jordbruket 1998” och ”Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2006”, där skillnaderna i 
den ”verkliga” användningen mellan åren 1998 och 2006 analyseras.  

Syftet för studien är att analysera vilka faktorerna är, speciellt de som påverkas av 
jordbrukspolitiken, som lett till skillnader i användningen av växtskyddsmedel mellan åren 1998 
och 2006 samt vilken påverkan denna skillnad i användning kan ha haft på miljön. Förändringar 
i risker för miljö tas också upp i rapporten. Det rör sig då främst om faktorer som 
växtskyddsmedlens egenskaper, risker för spridning i miljön och hantering av växtskyddsmedel.  

Den ekologiska odlingen analyseras särskilt för att beskriva betydelsen av förändringarna i andel 
behandlad eller obehandlad areal med växtskyddsmedel.  

Användningen av glyfosat analyseras också och uppdelas på ”grödor”, för att utvärdera 
betydelsen av förändringar i EU-trädan, reglerna för fånggrödor och ”Grön mark”. 

De regionala skillnaderna i användning av växtskyddsmedel och dess miljöpåverkan analyseras 
i liten omfattning. En alternativ metod som används är att ta fram arealförändringarna genom 
Jordbruksstatistisk årsbok (1999-2007) för alla behandlade grödor och multiplicera dessa arealer 
med den beräknade genomsnittliga dosen per hektar för respektive gröda från SCB:s rapport 
Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2006. Denna metodik har tidigare använts 
(Jordbruksverket 1999b). En analys och jämförelse genomförs på samma sätt som i den tidigare 
rapporten. 

Risker och konsekvenser för hälsan tas bara upp i liten omfattning. En jämförelse mellan rester i 
importerade och svenskodlade livsmedel under 2000-talet redovisas. Konsekvensanalyser och 
förslag till åtgärder kommer i huvudsak att göras i handlingsprogrammet för en hållbar 
användning av växtskyddsmedel och ingår inte i någon större omfattning i denna studie.    

Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att i huvudsak se på jordbrukspolitikens effekter. Marknadskrafter, 
handelsavtal, konkurrenslagar, etc. analyseras inte i vidare mening i denna undersökning. 
Landsbygd- och regionalpolitiken tas inte heller upp närmare.  

Analysen ser bara på vilka konsekvenser användningen har för de svenska miljökvalitetsmålen 
och tar inte upp vilka miljöeffekter den förändrande odlingen och användningen av 
växtskyddsmedel kan orsaka i andra länder.  

I denna rapport ingår bara undantagsvis miljöeffekterna av mekaniskt istället för kemiskt 
växtskydd.  

Det tillgängliga underlaget har inte varit tillräckligt för att kunna genomföra en heltäckande 
analys av de regionala skillnaderna i användningen av växtskyddsmedel. 
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Möjligheterna att minska användningen av växtskyddsmedel genom att använda genetiskt 
modifierade grödor berörs inte heller, då detta har behandlats i andra rapporter, bl.a. i 
Jordbruksverkets rapport om herbicidtoleranta grödor (Jordbruksverket 2007c). Denna teknik ser 
inte ut att kunna få någon användning under de närmaste åren, bl.a. med tanke på den oro som 
finns hos konsumenterna. 

Bedömningen av olika ämnens egenskaper (preparatens indelning i olika riskklasser vid 
hantering) tas inte heller upp, istället används ett miljöriskindex och toxicitetsindex som 
indikatorer på miljöpåverkan. 

1.1.1 Parallella utredningar 
Samtidigt med arbetet med denna rapport pågår ett antal andra utredningar som berör 
användningen av olika växtskyddsmedel och deras miljöeffekter. Dessa utredningar är:  

• Nytt handlingsprogram - handlingsplan för ett hållbart växtskydd för 2009-2013 

• Nya åtgärder inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - fördjupad utvärdering till 2008 

• Ny svensk kemikalielagstiftning – ändringar i bl.a. förordningen (1998:900) om tillsyn, 
förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer samt 
ändringar i 29 och 30 kapitlen i miljöbalken (1998:808), klart senast till 2008. 

1.1.2 Metodik 
Analyserna i rapporten kommer huvudsakligen att ske efter en internationellt vedertagen 
uppföljningsmodell, kallad DPSIR-modellen (figur 1). Modellen har utvecklats inom EU för att 
följa upp miljöarbete och miljömål. Ett av huvudsyftena med modellen är att göra det möjligt för 
beslutsfattare att få ett helhetsperspektiv på utvecklingen för ett miljömål eller miljöproblem. 

Bokstäverna DPSIR står för Driving forces (D), Pressure (P), State (S), Impact (I) och Response 
(R). Man har i den svenska tillämpningen valt mer eller mindre analoga svenska begrepp 
nämligen Drivkrafter, Påverkan, Status (miljötillstånd), Inverkan (konsekvenser) och Respons 
(åtgärder). 

 

Figur 1. Uppbyggnad av DPSIR-modellen. Källa: http://ceroi.net/ind 

 

 



   15

• Drivkrafter (D) anger vilka aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem. 

Jordbrukarna vill ha en ekonomiskt lönsam livsmedelproduktion och bekämpa skadegörare på 
ett kostnadseffektivt sätt. 

 

• Påverkan (P) beskriver den fysiska eller kemiska påverkan som orsakar problemet. 

Vid bekämpning finns risk att olika växtskyddsmedel påverkar livsbetingelserna för den flora och 
fauna som inte är skadegörare samt att rester sprids från åkern och ut i naturmiljön. 

 

• Status (S) anger de kemiska och fysiska tillstånd i miljön som uppstått på grund av olika 
slags påverkan. 

Rester av växtskyddsmedel kan spåras i olika koncentrationer i regnvatten, ytvatten, mark och 
grundvatten.  
 

• Inverkan (I) visar vilka konsekvenser för hälsa, kulturmiljö och biologisk mångfald det 
rådande miljötillståndet har. 

Riskindex summerar halterna i ytvatten av olika växtskyddsmedels verksamma ämnen, som 
överstiger gränsvärdet för negativa biologiska konsekvenser, vilket visar på miljöriskerna. 

 

• Respons (R) anger de åtgärder som görs för att minska eller lösa miljöproblemet  

En restriktiv godkännandeprocess av preparat och olika insatta miljöersättningar med regler är 
några av de åtgärder som gjorts för att minska riskerna, och användningen av växtskyddsmedel. 

 

1.1.3 Projektorganisation 
Projektet ”CAP:s miljöeffekter” är ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket som i samverkan 
med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet fortlöpande ska utvärdera jordbrukspolitikens 
miljöeffekter. 

Denna rapport har tagits fram som ett delprojekt inom CAP:s miljöeffekter. Följande personer 
har ingått i arbetsgruppen: 

Magnus Franzén, Jordbruksverket                                     Kersti Linderholm, Naturvårdsverket 

Göran Gustafsson, Jordbruksverket                                   John Winroth, Lst Kalmar 

Anna Hellström, Naturvårdsverket                                    Agneta Sundgren, Jordbruksverket  

Karin Jahr, Jordbruksverket                                               Torben Söderberg, Jordbruksverket 

Martin Sjödahl, Jordbruksverket 

 

I arbetet har också experter medverkat från Statistiska centralbyrån (SCB), 
Kemikalieinspektionen (KemI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), KompetensCentrum för 
Kemiska Bekämpningsmedel (CKB). 
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1.1.4 Förklaring av olika begrepp 
Bekämpningsmedel* – samlingsbegrepp för växtskyddsmedel och biocider. En produkt som är 
avsedd att förebygga eller motverka skada orsakad av djur, växter eller mikroorganismer. 

Växtskyddsmedel – används inom jordbruk, skogsbruk eller trädgård för att skydda växter mot 
angrepp. 

Biocidprodukt – används för att motverka skadliga organismer i andra sammanhang. Exempel 
är träskyddsmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger. 

Pesticid – används ibland som synonymt med bekämpningsmedel eller mer felaktigt som 
synonymt med växtskyddsmedel. Pesticid är en försvenskning av det engelska ordet pesticide.  

Växtskyddsmedel kan delas upp i följande kategorier: 

• Herbicid – medel som bekämpar ogräs. 

o Glyfosatmedel är det mest använda ämnet i herbicider. 

• Fungicid – medel som bekämpar svamp. 

o Strobiluriner och triazoler är exempel på grupper av ämnen i fungicider. 

• Insekticid – medel som bekämpar insekter. Hit räknas även medel mot sniglar och 
spindeldjur i denna sammanställning.  

o Pyretroider och organiska fosforföreningar är exempel på grupper av ämnen i 
insekticider. 

• Betningsmedel – medel mot svampangrepp eller insektsangrepp, som appliceras på 
utsädet. 

• Tillväxtregulatorer – medel som styr fysiologiska processer i växten.  

o Stråförkortningsmedel i råg eller retarderingsmedel i prydnadsväxter är exempel 
på tillväxtregulatorer. 

 
* Bekämpningsmedel indelas i växtskyddsmedel och biocidprodukter med anledning av de två EG-direktiven 
98/8/EG (biocidprodukter) respektive 91/414/EEG (växtskyddsmedel). 

1.2 Risker med växtskyddsmedel 
Införande av lågdosmedel (ogräs) och en ökad tillämpning av lägre doser var en bidragande 
orsak till att försäljningen av växtskyddsmedel minskade under en period i slutet av 80-talet och 
början av 90-talet. Under de senaste åren, har dock en ökning av de sålda volymerna återigen 
registrerats i Sverige.  Ökningen beror huvudsakligen på en ökad användning av glyfosat.   

För EU-15 skedde en minskning med knappt två procent av den totalt sålda mängden 
växtskyddsmedel mellan 2000 och 2002, enligt den senaste tillgängliga statistiken i Eurostat 
yearbook 2006/07. Motsvarande förändring i Sverige var en ökning med fyra procent. Men 
skillnaden i användning är stor. I Sverige används under ett kilo verksamt ämne (aktiv substans) 
per hektar, medan de andra medlemsländerna, förutom Finland, låg betydligt högre, med upp till 
7-8 kg verksamt ämne per hektar. De risker som är förknippade med användningen av 
växtskyddsmedel kan hänföras till fem områden grundvatten, ytvatten, naturmiljö, användare och 
livsmedel. 
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1.2.1 Grundvatten 
I Sverige har grundvatten analyserats i för liten omfattning för att kunna ge en heltäckande bild 
av förekomsten av rester med växtskyddsmedel. Det medel som man oftast hittat vid analys av 
grundvatten är atrazin och dess nedbrytningsprodukter. Dessutom har BAM 
(nedbrytningsprodukt från diklobenil) ofta hittats. Preparatet Totex Strö som förbjöds 1989, var 
ett totalbekämpningsmedel mot ogräs som innehöll ämnena atrazin och diklobenil. Detta 
preparat användes inte på åkermark, utan framförallt vid olika anläggningsytor, grusytor, 
vägbanor, banvallar, etc. Av de växtskyddsmedel som i dag används i jordbruket är det bentazon 
och fenoxisyror som påträffas oftast.  

Enstaka spår av växtskyddsmedel påträffades 2006 i grundvattnet från de typområden som ingår 
i miljöövervakningen. Flest ämnen detekterades i det övervakade området i Skåne. Sex av 
ämnena kommer från preparat som är förbjudna att användas sedan flera år (kap 4.2.3.). Dessa 
ämnen har även hittats tidigare år. Inte i något av proven överskred halten 0,1 μg/l (gränsvärdet 
för dricksvatten). 

1.2.2 Ytvatten 
Först 2002 inleddes mer systematiska provtagningar av rester av växtskyddsmedel i ytvatten. 
Resultaten från dessa provtagningar fram till 2006 visar att de vanligast förekommande 
växtskyddsmedlen i ytvatten vid höga halter över 0,1 μg/l är bentazon och glyfosat. De flesta 
fynden 2006 utgjordes av herbicider. Fyndfrekvensen över gränsvärdet 0,1 μg/l var liten, endast 
några få procent.  

1.2.3 Naturmiljö 
Växtskyddsmedel som används kan påverka flora och fauna på olika sätt. Dels har medlen den 
avsedda effekten att minska ogräs eller skadegörare i grödan när åkermarken behandlas. Dels har 
växtskyddsmedlen negativa effekter på naturmiljön om de hamnar utanför åkern och sprids ut i 
ekosystemet. Effekterna kan vara direkta och önskade t.ex. minskad mängd ogräs eller 
skadegörare. Även oönskade effekter kan vara direkta; t.ex. dödar vissa insekticider även de 
insekter som är neutrala eller positiva för produktionen. Växtskyddsmedel har också indirekta 
effekter. Det handlar ofta om förändrade betingelser i ekosystemet till följd av ändrad tillgång på 
föda eller ändrade konkurrensförhållanden mellan arter. 

 1.2.4 Användare 
Vid hantering av växtskyddsmedel finns det alltid en risk för oavsiktlig exponering p.g.a. spill, 
och att en risk för exponering uppstår vid behandlingstillfället. Bedömningen av riskerna för 
användaren (sprutföraren) vid godkännande av ett preparat görs utifrån preparatets inneboende 
egenskaper och exponeringsscenarier där gröda, skyddsutrustning, spridningsmetod och andra 
hanteringsmoment beaktas. 

1.2.5 Livsmedel 
Rester av växtskyddsmedel påträffas främst i importerade frukter, grönsaker och cerealier. Enligt 
Livsmedelsverkets knappt 1345 rutinkontroller av livsmedel överskreds gränsvärdet för 
växtskyddsmedelsrester i 4,8 % av proven under 2006 (Livsmedelsverket 2007).  

De senaste tio åren har överskridande av gränsvärden varit vanligare i importerad frukt och grönt 
(cirka 3-6 % av proverna) jämfört med inhemskt producerat (oftast under en procent av 
proverna). Inhemskt odlad spannmål överskred inte gränsvärdena i något fall. Prover med 
resthalter under gränsvärdet förekommer dock. Exempelvis i kontrollen av de inhemska 
spannmålsproverna 2005, innehöll en fjärdedel (sex prover med råg) resthalter av 
stråförkortningsmedel. 
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1.3 Fördelar med växtskyddsmedel 
Fördelen med kemiska växtskyddsmedel är att de bidrar till skördeökningar till relativt låga 
kostnader och att de är en viktig insatsvara för jordbruket i produktionen av sunda och billiga 
livsmedel som många i samhället efterfrågar.   Alternativ till kemisk bekämpning av ogräs är 
mekaniska åtgärder som t.ex. ogräsharvning, putsning, radhackning och ökad stubbearbetning, 
vilka dock kan medföra problem för exempelvis häckande fåglar. Mycket ogräs vid skörden ökar 
rensnings- och torkningskostnaderna och därmed energiåtgången. Med dagens kostnader för 
arbetskraft och energi ökar dessa alternativa åtgärder ofta produktionskostnaden avsevärt, 
dessutom ökar risken för läckage av växtnäring vid jordbearbetning. Kostnaden för ett vallbrott 
med växtskyddsmedel inför höstsådd är cirka en fjärdedel av ett mekaniskt vallbrott (Formas, 
2003).  

Kemisk bekämpning bidrar till mer säkra och stabila skördenivåer. En del skadegörare, t.ex. 
bladlöss och potatisbladmögel, förekommer ofta i olika omfattning från år till år och kan även 
variera geografiskt. Vissa år, eller i vissa områden, kan svåra angrepp därför leda till mycket 
stora skördebortfall om inte kemisk bekämpning finns att tillgå.  

Hur stora skördebortfallen blir när man inte har tillgång till växtskyddsmedel skiljer sig mellan 
olika grödor och beror mycket på växtföljdens utformning. T.ex. har potatisbladmögel hittills 
inte kunnat bekämpas utan kemiska medel. Odling av våroljeväxter bedöms också som mycket 
osäker utan tillgång till insekticider mot rapsbaggar. 

Växtskyddsmedlen kan även bidra till en högre kvalitet eftersom många skadegörare påverkar 
kvaliteten i negativ riktning. Stinksot i höstvete, brunröta i potatis och ärtvecklare i ärter är 
exempel på skadegörare vars angrepp skulle kunna leda till mycket stora kvalitetsskador om 
ingen bekämpning gjordes.  

I trädgårdsgrödor är ofta motiven och fördelarna med växtskyddsmedel större än i 
jordbruksgrödor. För dessa grödor är den yttre kvaliteten extra viktig. De kvalitetskrav som ställs 
i enlighet med EU:s regelverk medför att trädgårdsprodukter med angrepp av skadegörare är 
osäljbara. För förökningsmaterial, plantskoleväxter och prydnadsväxter gäller att de ska uppfylla 
den minimikvalitet som anges i Jordbruksverkets föreskrifter om trädgårdsväxter (SJVFS 
1999:103). Frukt och grönsaker ska även följa EU:s regler om kvalitet och märkning (EEG 
2251/92). Grödorna har ett högt ekonomiskt värde, vilket medför stora förluster om produkterna 
inte kan säljas p.g.a. brister i kvaliteten. Trädgårdsgrödor konkurrerar ofta dåligt med ogräs och 
utan herbicider krävs därför ofta stora insatser av manuellt arbete. 
 

1.4 Växtskyddsmedel och olika målkonflikter 
Jordbruket ska bidra till att uppfylla ett flertal mål. Det innebär att ekonomiska, sociala och 
miljömässiga faktorer måste vägas emot varandra för att uppnå en så optimal måluppfyllelse som 
möjligt. I flera fall kan det vara svårt att i förväg se alla konsekvenser av de överväganden som 
gjorts. Vid genomförandet av olika miljöprogram i Sverige har konflikter mellan olika miljömål 
och åtgärder blivit allt tydligare. 

Användningen av växtskyddsmedel och riskerna med dessa bör ses i detta sammanhang. Det 
gäller såväl vid utformning av målen, vid bedömning av möjligheterna att uppnå dessa mål som 
vid val av styrmedel. 
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1.4.1 Konflikter mellan olika åtgärder och miljömål 
En snäv definition på målkonflikt är en situation när två mål inte kan uppnås samtidigt. Om två 
mål är oförenliga, oavsett vilken uppsättning av åtgärder som sätts in, är den enda lösningen att 
ändra målen.  

När det gäller de övergripande miljökvalitetsmålen finns det knappast några målkonflikter i 
denna strikta bemärkelse. Mest troligt är i stället att målkonflikter uppkommer först när åtgärder 
eller aktiviteter sätts in för att uppnå ett visst miljökvalitetsmål. Det är också vanligt att en viss 
åtgärd eller styrmedel påverkar ett miljömål positivt men samtidigt har en negativ inverkan på ett 
annat miljömål. Det är denna typ av konflikter mellan miljökvalitetsmål som det ges exempel på 
nedan och som vanligtvis diskuteras. 

1.4.1.1 Den gemensamma jordbrukspolitiken i förhållande till användningen av 
växtskyddsmedel 

Valet av gröda och odlingssystem (grödfördelning och produktionsinriktning) påverkar 
användningen av växtskyddsmedel. Efter 2003 års jordbruksreform är det i större utsträckning 
marknadspriserna som påverkar jordbrukarens val, men utöver priserna har den svenska 
tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) fortsatt betydelse vid val av gröda 
och odlingssystem. 

I en tidigare utvärdering (Jordbruksverket 2007a) redovisas en komplicerad bild av de 
orsakssammanhang som medför förändringar i användningen av växtskyddsmedel. Det 
konstateras bl.a. att den förda politiken med ökad marknadsanpassning förändrat lönsamheten för 
odling av olika grödor och därmed också vilka grödor som kommer att odlas jämfört med före 
2003 års reform. Vallen har gynnats och spannmålen missgynnats gentemot den tidigare 
reformen, Agenda 2000. Omväxlingsgrödor som potatis och sockerbetor har minskat i 
omfattning under det senaste decenniet. Vidare har det skett en förskjutning från vår- till 
höstsådd spannmål. Jämförs grödorna är användningen av växtskyddsmedel i genomsnitt större i 
höstsäd än i vårsäd och betydligt större i höstsäd än i vall. 

Genom förändringar av ersättningar och regler i CAP har vårspannmål ersatts av trädor eller 
långliggande vallar med ett lågt behov av ogräsbekämpning. Förändringarna kan även bidra till 
att det blir en mer ensidig växtföljd på den fortsatt odlade arealen, vilket är problematiskt ur 
växtskyddssynpunkt. Dessa förskjutningar i vilka grödor som odlas och produceras (med 
minskad produktion) är en del av förklaringen till den minskade användningen av 
växtskyddsmedel under senare år. 

1.4.1.2 Tvärvillkor med trädeskrav 
För den uttagna arealen, EU-trädans, skötsel finns omfattande miljöregler som huvudsakligen 
syftar till att minska växtnäringsläckaget. Träda som ligger ett eller flera år kräver oftast 
betydande insatser i samband med att den åter tas i bruk, främst för bekämpning av fleråriga 
ogräs som t.ex. åkertistel och kvickrot. Detta beror till stor del på att marken inte får bearbetas 
enligt stödreglerna, bl.a. för att minimera växtnäringsläckaget under trädesperioden. Detta har 
varit en av orsakerna till den ökade användningen av glyfosat under senare år (Jordbruksverket 
2006). 

1.4.1.3 Kemisk kontra mekanisk bekämpning 
Ett alternativ till kemisk ogräsbekämpning är att bekämpa mekaniskt. Något liknande alternativ 
(möjligen med undantag för vissa biologiska bekämpningar) står inte till buds för den vars 
grödor angripits av skadesvampar eller -insekter. Alternativet till kemisk bekämpning är då att ta 
skadan och förlusten.  
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Mekanisk ogräsbekämpning innebär fler jordbearbetningar, vilket medför en ökad förbrukning 
av diesel, ökad risk för markpackning och en ökad risk för kväveutlakning (Myrbeck 2007). 
Mekanisk bekämpning kan även vara bekymmersamt för häckande fåglar då deras bon förstörs 
(se t.ex. Naturvårdsverket 2006). Fosforförlusterna kan öka i och med att jorden blir mer utsatt 
för vattenerosion. Störst utlakningsrisk utgör stubbearbetningar på hösten, i synnerhet på 
mullrika jordar. Markpackning kan resultera i ett högre kväveläckage p.g.a. ett sämre utvecklat 
rotsystem hos grödan. Den förbrukning av diesel som krävs vid jordbearbetning medför indirekt 
en påverkan på klimatet genom utsläpp av koldioxid medan tillverkning, transport och sprutning 
av kemiska växtskyddsmedel medför en betydligt mindre klimatpåverkan (Sveriges 
lantbruksuniversitet 2005).  

Den kemiska bekämpningen mot ogräs är i regel effektivare och inom nuvarande ekonomiska 
ramar lönsammare än motsvarande mekaniska. Användningen av olika metoder är också 
beroende av den tid som står till förfogande och de arbetsinsatser som krävs. Det har på senare 
tid tillkommit en rad faktorer såsom utökade stöd- och miljöregler samt höjda energipriser, som 
gjort kemisk bekämpning företagsekonomiskt än mer intressant. Men samtidigt har riskerna för 
hälsa och miljö fått ökad uppmärksamhet, t.ex. genom att glyfosat börjat förekomma än mer 
frekvent i ytvattenprover inom miljöövervakningen. 

1.4.1.4 Fånggröda och andra åtgärder för att minska växtnäringsläckage 
Flera åtgärder i form av lagstiftning, miljöersättningar m.m. har vidtagits eller vidareutvecklats 
under senare år för att minska växtnäringsförlusterna. Som exempel kan nämnas: 

• Lagstiftningen om grön mark, stallgödselspridning m.m. i Statens jordbruksverks föreskrifter 
om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 1999:79). 

• Nya miljöersättningar för fånggröda (en mellangröda som sås i en huvudgröda för att ta upp 
kväve sedan huvudgrödan skördats) och vårplöjning (SJVFS 2000:132) som syftar till att minska 
läckaget av kväve från åkermarken.  

Det har visat sig att flera av dessa insatser kommit i konflikt med målsättningen att minska 
riskerna vid användningen av växtskyddsmedel.   Ett exempel är odling av färskpotatis där 
växtföljden och odlingstekniken utvecklats åt fel håll. Grön mark reglerna har påverkat 
möjligheten att kontrollera överliggare (potatisknölar som blir kvar på åkern efter skörd och som 
kan sprida brunröta och bladmögel vidare). Detta misstänks vara en av orsakerna till att 
problemen med potatisbladmögel har ökat, vilket medför en ökad användning av 
växtskyddsmedel.  

De nya miljöersättningarna för fånggröda och vårplöjning har automatiskt ändrat 
förutsättningarna för olika skadegörare genom att ändra grödval, växtföljd, jordbearbetning etc. 
vilket får följder för behovet av kemisk bekämpning. De krav som ställts för att minska 
växtnäringsläckaget har inneburit att möjligheterna till mekanisk ogräsbekämpning av kvickrot 
begränsats. Det praktiska genomförandet av en mekanisk bekämpning med dagens växtföljder 
blir av tidsskäl ofta omöjlig. Skulle användningen av glyfosat istället begränsas skulle det 
innebära ökat kväveläckage. 

1.4.1.5 Målsättningar för att minska riskerna med växtskyddsmedel 
Även inom ett program som syftar till att minska risker av växtskyddsmedel uppkommer 
situationer där överväganden måste göras om vad som utifrån programmets mål är optimalt, 
vilket kan illustreras med följande två exempel: 
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• Om målet är att minska antalet behandlingar och dessa relateras till en referensdos för 
respektive medel är det viktigt att referensdoserna för de olika medlen är jämförbara 
effektmässigt. Risken är annars att målet styr mot användning av de medel som ger minsta 
antalet doser med önskad effekt. Är dessa medel samtidigt förknippade med större risker fås en 
negativ utveckling när det gäller riskerna.  

• Introduktion av nya effektivare medel med en bättre miljöprofil innebär ökad lönsamhet för 
kemisk bekämpning och sannolikt en ökad användning. Samtidigt kommer medlet att ersätta 
gamla, miljömässigt sett mindre lämpliga växtskyddsmedel. 
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2 Vad styr användningen av 
växtskyddsmedel? 

Drivkrafter 
Jordbrukspolitiken har varit en viktig faktor för jordbrukets utveckling åren 1998 till 2006. 
Jordbrukspolitiken genom CAP har bl.a. påverkat grödfördelning, produktion och 
produktionsinriktning, exempelvis den ekologiska produktionen. Detta har åstadkommits genom 
olika insatta styrmedel såsom stöd, skatter samt regler och förordningar. Även miljömålen och 
jordbrukssektorns lönsamhetskrav samt teknikutveckling har påverkat jordbrukets användning av 
växtskyddsmedel. Användningen av växtskyddsmedel styrs av en rad olika faktorer. De mest 
betydande faktorerna är förekomsten av ogräs och skadegörare, priset på produkten samt risken 
för skördebortfall. 

2.1 Påverkande faktorer 
I nedanstående sammanställning redovisas några av de faktorer som bedöms påverka 
användningen av växtskyddsmedel. I tabellen redovisas också om CAP påverkat dessa faktorer 
eller inte. Faktorer som bedöms ha effekt på användningen av växtskyddsmedel är: 

Påverkande faktor Påverkan genom CAP stöd och regler 

Grödval areal med vall, träda, specialgrödor påverkar 

Intensitet, odlingsteknik jordbearbetning, gödsling påverkar  

Produktionsinriktning djurhållning eller växtodling påverkar 

Väderlek och årsmån odlingens geografiska läge påverkar inte 

Lönsamhet produktpris, produktionsmedelpris påverkar till viss del  

2.1.1 Tidigare nationella handlingsprogram 
Sedan 1987 har nationella handlingsprogram upprättats av Jordbruksverket i samverkan med 
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket inom arbetet med att minska hälso- och 
miljöriskerna vid användningen av växtskyddsmedel. Programmen har omfattat olika åtgärder 
inom ett flertal områden. Det har bl.a. inneburit en övergång till medel och användningsvillkor 
som innebär mindre risker, utbildnings- och informationsinsatser, införande av bestämmelser om 
hantering och spridning samt kontroll av växtskyddsmedel i livsmedel. I tabell 1 redovisas målen 
summariskt i de fyra första handlingsprogrammen. De tidiga målen är uppsatta som en 
jämförelse med medeltalet av den använda mängden växtskyddsmedel för basår 1981/85. Det var 
de jämförelseår som fanns tillhands när det första handlingsprogrammet 1987-1990 utformades. 
Tabell 1. Mål i de tidigare nationella handlingsprogrammen för minskade risker med växtskyddsmedel. 

Period Mål 

1987-1990 Mål: 50 procent reduktion av använd mängd 

1991-1996 Mål: 75 procent reduktion av använd mängd 

1997-2001 Mål: 75 procent reduktion av använd mängd. Mål om riskminskning sätts upp. Riskminskningen 
uttryckt som riskindikatorer för hälsa och miljö ska vara större än minskningen av använd mängd 

2002-2008 Mål: riskminskning utgående från riskindikatorer för hälsa och miljö 
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2.2 Jordbrukspolitik  
2.2.1 Jordbrukspolitiken 1985-1995 

2.2.1.1 1985 års livsmedelpolitiska beslut 
År 1984 fattades ett beslut att införa ett med inkomstmålet likställt konsumentmål formulerat 
som, …tillgång till livsmedel av god kvalitet till rimliga priser. Även miljöfrågorna kom nu in i 
jordbrukspolitiken och ett miljö- och resursmål formulerades i 1985 års livsmedelpolitiska 
beslut, …i möjlig utsträckning använda miljövänliga odlingsmetoder som också bidrar till en god 
hushållning med mark, vatten och växtnäring. Beslutet innebar bl.a. att näringen fick fem år på 
sig att skapa balans mellan produktion och efterfrågan. Balansen skulle uppnås genom alternativ 
användning av åkermarken. Ett förslag lades då fram om ersättning till jordbrukare som lade 
mark i träda istället för att odla den, ett program kallat ”Träda 87”. Under 1980-talet infördes 
miljöavgifter på växtskyddsmedel samt ett omläggningsbidrag vid övergång till alternativ odling. 
År 1986 infördes ett stöd till alternativ odling (ekologisk odling) som utvidgades år 1989 
(Jordbruksverket 2006).  

2.2.1.2 1990 års livsmedelpolitiska beslut 
Jordbruksstöden började bli betungande för samhällsekonomin och i och med 1990 års 
livsmedelpolitiska beslut skedde en fullständig brytning med efterkrigstidens jordbrukspolitik. 
Nu skulle istället jordbruket helt marknadsanpassas genom en stegvis sänkning av gränsskyddet 
och en fullständig avveckling av prisregleringarna i landet. Därmed introducerades ”Omställning 
90” som var ett omfattande program med ekonomisk kompensation till jordbrukare som förband 
sig att använda åkermark till annat än spannmålsodling. Det medförde att stora arealer blev 
obrukade (lades i ”vänteläge”)  

2.2.1.3 EG-anpassningen 1991–1994 
Sommaren 1991 lämnade Sverige in medlemsansökan till EG. Situationen för det svenska 
jordbruket blev då genast komplicerad. Den nyligen genomförda svenska avregleringen och 
1990 års livsmedelpolitiska beslut var vid ett medlemskap ohållbart. Samtidigt pågick ett 
nödvändigt reformarbete inom EG och år 1992 beslutades Mac-Sherry reformen som innebar 
prissänkningar med 29 % på spannmål och 15 % på nötkött inom EU. Jordbrukarna skulle 
kompenseras med areal- och djurbidrag. 

Vid avregleringen 1989/90 höjdes miljöavgifterna på växtskyddsmedel, men i och med Sveriges 
EU-ansökan år 1993/94 reducerades dessa avgifter och därmed de intäkter som till viss del 
finansierade den tidigare svenska avregleringen. Vid EU-inträdet år 1995 infördes ett nytt utökat 
stöd till ekologisk odling. Detta medförde en kraftig ökad ekologisk areal innehållande mycket 
vall. 

I Sverige började det genast arbetas med att genomföra olika anpassningsåtgärder inför EG-
medlemskapet och avregleringen avbröts genom att exportstödet och de av staten fastställda 
spannmålspriserna behölls. Vidare skulle ett arealbidrag införas med villkoret att 15 % av 
åkerarealen lades i träda. En del av den mark som tidigare legat i ”vänteläge” blev därmed 
istället ”EU-träda”. 
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2.2.2  Den gemensamma jordbrukspolitiken från 1995 
I och med Sveriges EU-anslutning 1995 infördes återigen en produktionsstödjande 
jordbrukspolitik. Den införda arealersättningen gynnade främst odling av spannmål och 
oljeväxter. I och med arealersättningen kom åter ett krav på obligatorisk uttagen areal, vilket 
ökade arealen av obrukad mark, den s.k. EU-trädan.  

2.2.2.1 Agenda 2000 
Vissa av de förändringar som genomfördes i samband med Berlin-överenskommelsen år 1999 
och som grundades på reformförslaget Agenda 2000 motiverades utöver ekonomiska skäl även 
av att de skulle ge positiva miljöeffekter. De förändringar som lyftes fram omfattade både 
förändringar i stödsystemen och krav på uppfyllande av miljövillkor kopplade till utbetalningar 
av stöd. Reformens syfte att minska interventionspriserna och inte fullt ut kompensera med höjda 
direktstöd antogs kunna leda till tydliga signaler om att minska gödselgivorna och en minskning 
av vissa besprutningar. 

Några av de åtgärder inom reformförslaget Agenda 2000 som förväntades ge positiva 
miljöeffekter var: 

• Villkor på allmänna, obligatoriska miljökrav för direkta utbetalningar inom programmen 
för landsbygdsutveckling 

• Införda miljöregler för skötsel av uttagen areal. 

2.2.2.2 2003 års jordbruksreform 
Den gällande reformen (2003 års jordbruksreform) godkändes av medlemsstaterna sommaren 
2003 och i Sverige infördes reformen i januari 2005. Målet med reformeringen var att öka 
konkurrenskraften i jordbruket inom EU, åstadkomma ett mer marknadsorienterat jordbruk samt 
få till stånd en bättre balans mellan olika stöd och stärka utvecklingen av landsbygden. Den 
innebär även en successiv minskning av direktstöden till förmån för stöden till 
landsbygdsutveckling. Reformeringen av direktstöden innebar att ett fast belopp per hektar 
(gårdsstöd) infördes i stället för de tidigare produktionsbaserade stöden (djurrelaterade stöd och 
arealersättningarna) som varierade beroende på varje gårds årliga produktion. Detta innebär att 
stödet frikopplas från produktionen (Jordbruksverket 2007a).  

Ett frikopplat gårdsstöd infördes enligt den s.k. blandmodellen. Denna innebar i huvudsak en 
regionalisering av de tidigare stöden (djurrelaterade stöd och arealersättningarna). En 
blandmodell har ett antal fördelar jämfört med en ren gårdsmodell. Till fördelarna hör att all 
mark inom en region kan ges ett relativt högt grundvärde som i princip omfattar all 
jordbruksmark. Således fördelas stödet på både åker och betesmarker.  

Gårdsstödet ges till jordbrukare oberoende av produktionens inriktning eller omfattning. Kravet 
(tvärvillkoren) är att marken ska hållas öppen (skötselkravet) och att regler om miljö, djurskydd, 
mm. (verksamhetskraven) uppfylls. Gårdsstödet har inneburit och gynnat en mer extensiv skötsel 
av jordbruksmark, eftersom jordbrukarna för att få ersättningen måste sköta all sin 
jordbruksmark och följa strikta skötselkrav. 

2.2.2.3  Tvärvillkor  
Tvärvillkoren innebär skötselkrav för jordbruksmark och verksamhetskrav för 
jordbruksverksamhet. För att få utbetalt fullt gårdsstöd måste villkoren uppfyllas. Det innebär att 
all jordbruksmark ska skötas enligt skötselkraven och att verksamhetskraven måste följas. Det är 
inte några helt nya regler som införs, de finns redan i olika regelverk.  
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Skötselkraven kallas även för hävdvillkor. All jordbruksmark ska hållas i god jordbrukshävd. 
Skötselkraven för åkermark innebär att de bestämmelser som tidigare fanns för träda på uttagen 
areal numera gäller för all träda. Det innebär att reglerna med bestämda tidsramar för brytning, 
putsning och insådd vid långliggande träda måste följas av alla. 

Verksamhetskraven innebär att vissa regler som bygger på EU:s regelverk, ska följas. Kraven 
handlar om att alla som får stöd ska följa de för verksamheten gällande reglerna för folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd, miljö eller djurskydd. Det nya är att ersättningsbeloppen för 
jordbruksstöden kommer att påverkas om det bryts mot något av tvärvillkoren. Om det bryts mot 
verksamhetskrav eller skötselkrav kan stödbeloppet komma att minska eller om det sker 
avsiktligt dras in helt. 

2.2.3 Landsbygdsprogrammen 1995-2006 
Ett första svenskt miljöprogram för jordbruket godkändes av EG-kommissionen år 1995.  
Miljöprogrammen utformades i linje med de svenska miljömålen för jordbruket och rådets 
förordning (EEG) nr 2078/92.  

Programmens övergripande mål var att: ”Jordbruket ska bedrivas på ett sätt som tillgodoser 
kravet på att skydda människors hälsa, hushålla med naturresurserna, bevara den biologiska 
mångfalden samt skydda natur- och kulturlandskapet Jordbrukets miljöbelastning till följd av 
växtnäringsläckage och användning av kemiska bekämpningsmedel bör minimeras.” 

Det var i första hand ersättningen Skydd av miljökänsliga områden (Reko) samt i viss mån 
ersättningarna Främjande av ekologisk odling och Flerårig vallodling som bidrog till att 
uppfylla det uppställda målet om minimerad användning av kemiska växtskyddsmedel. Utöver 
de areal- och djurrelaterade ersättningarna ingick även informations-, utbildnings- och 
rådgivningsinsatser för jordbrukare i programmen. 

2.2.3.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 
Sverige genomförde under nästa programperiod 2000-2006 tre olika program. De tre 
programmen var Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige, mål 1 program för Norra Norrland 
samt mål 1 program för Södra skogslänsregionen. Miljö- och landsbygdsprogrammet var det 
största av de tre tillämpade programmen och följde de mål som Riksdagen fastslagit för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Innebörden av dessa mål är bl.a. att åstadkomma en hållbar 
jordbruks och livsmedelsproduktion samt tillhandahålla ett brett och varierat utbud av säkra 
livsmedel. 

Tyngdpunkten i Miljö- och landsbygdsprogrammet låg på miljöersättningar för kollektiva 
nyttigheter och andra miljösatsningar för att uppnå de uppsatta målen. Stor vikt lades också på 
regionala insatser. Programmet var indelat i två insatsområden, Insatsområde I med åtgärder för 
att främja ett ekologiskt hållbart jordbruk och Insatsområde II med åtgärder för att stärka en 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Insatsområde I motsvarade nära 95 
procent av tilldelade medel för programmet. 

Inom insatsområde I förväntades i viss mån ersättningen för Ekologiska produktionsformer och 
ersättningen för Skyddszoner bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Även 
ersättningen till Ett öppet och varierat odlingslandskap kan sannolikt ha bidragit, detta eftersom 
syntetiska växtskyddsmedel inte var tillåtna i samband med åtagandet. Införandet av den 
generella vallersättningen 2005 kan också ha haft effekter för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

När det gäller insatserna i form av Kompetensutveckling har den jordbruksinriktade åtgärden 
med miljöinriktning (KULM) informerat om hantering och användning av växtskyddsmedel. 
Detta har åstadkommits genom finansiering till projekten Greppa och Säkert Växtskydd (numera 
Greppa växtskyddet) och den regionala verksamheten vid Växtskyddscentralerna. 
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2.2.4 Landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 
Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av livsmedel, 
sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. 
Landskapets natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras. 
Landsbygdspolitiken har i Sverige en nära koppling till miljöpolitiken och de nationella 
miljökvalitetsmålen (Regeringskansliet 2007). 

I det nya landsbygdsprogrammet 2007-2013 finns utöver miljöersättningarna, projektstöd, 
företagsstöd och regionala stöd. Drygt 71 % av den totala budgeten går till miljöersättningarna 
och kompensationsbidraget (axel 2). Åtgärderna inom landsbygdsprogrammet skiljer sig på flera 
punkter från gårdsstödet. En skillnad är att gårdsstöden är generella, vilket i princip betyder att 
alla producenter som söker dem också får gårdsstödet utan omfattande krav på motprestationer. 
Åtgärderna inom landsbygdsprogrammet är däremot kopplade till krav på skötsel eller särskilda 
brukningsmetoder och kan även innebära ett åtagande på minst fem år.  

Det blir främst genom olika åtgärder och insatser inom miljöersättningarna i 
landsbygdsprogrammet som användningen och hanteringen av växtskyddsmedel kan komma att 
påverkas. 

Särskilda prioriteringar inom programmet med koppling till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö  

• Miljövänligt jordbruk: Minska jordbrukets negativa miljöpåverkan och öka 
resurseffektiviteten. Jordbruket är en utsläppskälla för kväve, fosfor och växthusgaser. 
Användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket kan också ge upphov till 
föroreningar av vatten. Att minska växtnäringsförlusterna och riskerna vid användning av 
växtskyddsmedel ger möjlighet att nå en god vattenkvalitet (Miljöersättning: Vallodling, 
Miljöskyddsåtgärder). 

• I ekologisk odling är syntetiska växtskyddsmedel inte tillåtna. Produktionsformen 
förväntas medföra att mindre växtskyddsmedel används (Miljöersättning: Ekologiska 
produktionsformer). Kompetensutveckling och rådgivning är viktigt för att stödja 
miljöarbetet inom de areella näringarna (Greppa växtskyddet). 

2.3 Miljömål 
2.3.1 Miljökvalitetsmålen 

I april 1999 antog riksdagen femton nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de egenskaper 
som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. 
I november 2001 antog riksdagen också delmål - som förtydligar miljökvalitetsmålen - samt 
riktlinjer för hur dessa delmål ska nås. Med riksdagens beslut i november 2005 tillkom ett 16:e 
miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv. Strävan är att till nästa generation ha löst de stora 
miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020. 
Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen 
(Miljömålsportalen http://miljomal nu). 

2.3.2 Miljömålsstrukturen 
Riksdagen godkände i november 2001 den miljömålsstruktur som angavs i regeringens 
miljömålsproposition. Huvudpunkterna i riksdagsbeslutet är följande:  
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• Tidsbestämda och mätbara delmål för att nå de 15 svenska miljökvalitetsmålen inom en 
generation.  

• Tre vägledande åtgärdsstrategier för att klara delmålen till 2010.  

Strukturen förtydligar de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade om i april 1999. Mellan ett 
och tio konkreta, mätbara och tidsbestämda delmål har antagits för varje miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen och delmålen ska vara vägledande för statliga och andra samhällsaktörers 
åtgärder på miljöområdet. I Regeringens proposition (2000/01:130) står också att 
"Miljökvalitetsmål skall inte uppnås i Sverige på bekostnad av andra länders miljökvalitet".  

Målstrukturen omfattar inte de så kallade sektorsmålen som beslutas inom särskilda 
politikområden, såsom jordbrukspolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken och transportpolitiken. 
För varje miljökvalitetsmål finns en ansvarig myndighet, dock har Naturvårdsverket för att 
uppnå miljömålen ett övergripande ansvar för miljömålsfrågor. För det fjärde nationella 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet. För det nionde 
nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalité är Sveriges geologiska undersökning 
ansvarig myndighet. Jordbruksverket har dock ett sektorsansvar för jordbruket gällande vissa 
delmål i miljökvalitetsmålen enligt nedanstående avsnitt.  

2.3.2.1 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.” 

För miljökvalitetsmålet Giftfri miljö finns åtta delmål uppsatta. Ett av delmålen är nära knutet till 
användningen av växtskyddsmedel i jordbruket. Det är delmål 4; Fortlöpande minskning av 
hälso- och miljöriskerna med kemikalier. ”Hälso- och miljöriskerna vid framställning och 
användning av kemiska ämnen skall minska fortlöpande fram till år 2010 enligt indikatorer och 
nyckeltal som skall fastställas av berörda myndigheter. Under samma tid skall förekomsten och 
användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material minska.” 

Några av de andra delmålen kan anses vara mer indirekt knutna till användningen av 
växtskyddsmedel i jordbruket. Det är delmål 1, som innebär att det ska finnas uppgifter om 
egenskaperna hos alla avsiktligt framställda ämne till 2010, delmål 2 om att alla varor ska vara 
försedda med information om de farliga ämnen som ingår senast 2010, delmål 3 som innebär att 
en utfasning av farliga ämnen ska ske till 2010 och delmål 5 som innebär att riktvärden för 
miljökvalitet ska fastställas på minst 100 utvalda kemiska ämnen. 

Gällande sektorsmål för jordbruket 
1 Övergripande riskminskning, jordbrukets sektorsmål utgår ifrån delmål 4 i Giftfri miljö 

• Nationella övergripande riskindikatortal skall peka på en minskande risktrend för miljö och 
hälsa. 

• På gårdsnivå baserade riskindikatortal skall peka på en minskande risktrend för miljö och hälsa 

2 Växtskyddsmedlens egenskaper, jordbrukets sektorsmål utgår ifrån delmål 3 och 5 i Giftfri 
miljö 

• Inga bekämpningsmedel innehållande verksamma ämnen som uppfyller kriterierna i delmål tre 
skall få säljas och användas efter de angivna årtalen 

• För de verksamma ämnena som ingår i godkända bekämpningsmedel skall riktvärden för 
förekomst i ytvatten finnas fastställda senast 2003. 

 



   29

2.3.2.2 Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalité 
”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

För miljökvalitetsmålet finns tre delmål uppsatta. Ett av dessa delmål kan anses vara knutet till 
användningen av växtskyddsmedel i jordbruket. Det är delmål 3; Rent vatten för 
dricksvattenförsörjning 

”Senast år 2010 skall alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett att 
användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar mer 
än 50 personer uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende 
på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet.” 

Gällande sektorsmål för jordbruket 
3 Förekomst och risker i vatten, jordbrukets sektorsmål utgår ifrån delmål 3 i Grundvatten av 
god kvalité. Det övergripande målet för vatten är att: 

• Halter av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten skall på sikt (inom en generation) vara nära 
noll. 

Målen för jordbruket är i huvudsak ett uttryck för att halten av växtskyddsmedel ska vara nära 
noll i vatten. Men så länge växtskyddsmedel används kommer med stor sannolikhet fynd att 
kunna göras. För grundvatten bör målet ställas mycket högt beroende på dess användning som 
dricksvatten och att det tar lång tid innan växtskyddsmedel bryts ned i den miljön. 

2.4 Miljölagstiftning 
2.4.1 Miljöbalken 
För att uppfylla olika förpliktelser inom regleringarna på miljöområdet som följde med EU 
medlemskapet 1995, var Sverige tvungen att anpassa sin lagstiftning. Denna anpassning skedde 
genom miljöbalkens ikraftträdande 1999. De 16 miljölagar som tidigare fanns är numera införda 
under en och samma balk. Andra kapitlet i miljöbalken innehåller de allmänna hänsynsreglerna 
vilka är tillämpliga på alla verksamheter och åtgärder som omfattas av balkens syfte. 
Produktvalsprincipen (substitutionsprincipen) är en av dessa allmänna hänsynsregler som anses 
vara avgörande för att nå målet om hållbar utveckling. 

2.4.1.1 Substitutionsprincipen 
Sedan 1970-talet har Sverige haft en reglering av kemikalieanvändningen. Men det var först 
genom ett tillägg i ”Lagen om kemiska produkter” från 1985 som substitutionsprincipen 
(ersättningsprincipen) introducerades.  

Substitutionsprincipen ska följas vid allt godkännande av nya växtskyddsmedel. Den innebär att 
en kemikalie eller en produkt innehållande kemikalier ska undvikas om användningen eller 
försäljningen medför risk för skada av människors hälsa och miljö om ett mindre skadligt 
alternativ finns att tillgå (Miljöbalken 2:6). 

Substitutions- och försiktighetsprinciperna är betydelsefulla för Sverige både i arbetet med 
godkännande av aktiva ämnen på EU-nivå och för godkännande av växtskyddsmedel på 
nationell nivå. En systematisk omprövning av godkännande för alla äldre växtskyddsmedel 
genomfördes under perioden 1990 till 1994. Omprövningen innebar att ett antal verksamma 
beståndsdelar inte längre fick förekomma i växtskyddsmedel på den svenska marknaden eller att 
användningen begränsades kraftigt. 
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2.4.1.2 EG-rätt 
Växtskyddsmedelsdirektivet, 91/414/EEG, innebär att aktiva ämnen i växtskyddsmedel måste 
godkännas inom EU. Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom förordning 
(2006:1010) om växtskyddsmedel. Direktivet omfattar ett arbetsprogram för att bedöma och 
godkänna verksamma ämnen på EU-nivå. Arbetet med att ompröva gamla växtskyddsmedel på 
EU-marknaden är försenat, men målsättningen är att det ska blir klart under 2008. 
Växtskyddsmedelsdirektivet innehåller också vägledning och principer för att bedöma och 
godkänna produkter på medlemslandsnivå. De ämnen som finns upptagna på den gemensamma 
listan för godkännande på EU-nivå ska kunna godkännas i andra EU-länder, utan att tester och 
analyser behöver upprepas i det landet, om sökanden begär det och kan styrka att förhållandena 
är likartade i de berörda områdena (ömsesidigt godkännande). Denna harmonisering inom EU 
kan komma att innebära att Sverige måste godkänna ämnen som tidigare förbjudits i Sverige 
t.ex. stråförkortningsmedel.  

Växtskyddsmedelsdirektivet kommer att revideras. En tematisk strategi för en hållbar 
användning av växtskyddsmedel är under framtagande inom EU och kommer sannolikt att 
innebära krav på nationella handlingsprogram, ökad kontroll av användning och spridning, krav 
på utbildning och främjande av integrerad produktion m.m.  

2.4.1.3 Krav på godkännande 
För att ett växtskyddsmedel ska få säljas och användas måste det vara godkänt av KemI enligt 
14 kap 14 § Miljöbalken. Om medlet efter prövning bedöms som acceptabelt godkänns det i tio 
år. En ny bedömning måste sedan göras av medlet innan ett fortsatt godkännande kan beviljas.   

2.4.2 Förordningar och föreskrifter 

2.4.2.1 Försiktighetsåtgärder vid spridning av växtskyddsmedel 
Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel får bara ske med produkt som är godkänd för 
ändamålet eller är undantagen från kravet på godkännande enligt 4 och 5 §§ i förordning 
(2006:1010) om växtskyddsmedel. Bestämmelser om försiktighetsåtgärder vid spridning av 
växtskyddsmedel utomhus finns i Statens Naturvårdsverks föreskrifter (1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel. Där framgår bl.a. att var och en som använder växtskyddsmedel ska 
före spridning försäkra sig om att spridningen kan genomföras utan risk för 
grundvattenförorening. Tillstånd krävs för spridning inom skyddsområde för vattentäkt. Vid 
spridning eller annan hantering av växtskyddsmedel ska skyddszoner definieras och användas. 
Den som sprider växtskyddsmedel i klass 1 eller klass 2 enligt 20 § förordningen om 
växtskyddsmedel ska dokumentera varje sådan åtgärd. Vid användning av växtskyddsmedel som 
är särskilt skadligt för bin föreligger skyldighet att föra anteckningar enligt Statens 
Jordbruksverks föreskrifter (1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av 
bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter. 

2.4.2.2 Utbildningskrav för användning av växtskyddsmedel 
Den som använder växtskyddsmedel i klass 1L och 2L måste vara minst 18 år och uppfylla vissa 
kunskapskrav. Den som genomgått föreskriven utbildning med godkänt resultat anses uppfylla 
kunskapskraven. Vart femte år måste behörigheten uppdateras. Bestämmelserna framgår av 
Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:76) om tillstånd och kunskapskrav för användning av 
vissa växtskyddsmedel. 
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2.4.2.3 Förvaring av växtskyddsmedel 
Hur kemiska växtskyddsmedel ska förvaras framgår av 3 kap §§ 6 och 7 i 
kemikalieinspektionens föreskrift (1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 
Kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav enligt bestämmelserna i 14–21 §§ 
förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så 
att de är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras.  

2.4.3 Miljöskatter och avgifter 
En miljöskatt infördes för första gången 1984 i syfte att minska användningen av 
växtskyddsmedel och därigenom minska miljö- och hälsoriskerna. Den var i början utformad 
som en avgift och uppgick till fyra kr per kg verksamt ämne (aktiv substans). Under en period 
mellan 1986 och 1992 fanns en högre skattesats, som i strikt mening inte var en miljöskatt, utan 
en sorts regleringsavgift som användes för att upprätthålla garantipriserna på spannmål. Nivån på 
avgiften var som högst 46 kronor per hektardos (tabell 2). 

År 1993 uppgick skatten på växtskyddsmedel till 13 miljoner kr och den ökade markant till 32 
miljoner 1995 beroende på en kraftig höjning 1994 i samband med omläggningen från avgift till 
skatt. 
Tabell 2. Sammanställning av avgifter och skatter på växtskyddsmedel åren 1984 till 2006. 

 Avgift/skatt, kr per kg verksamt ämne Avregleringsavgift, kr per kg verksamt ämne 

1984 – 88 4  

1986 – 90  29 

1988 –94 8  

1990 – 91  38 

1991 – 92  46 

1992 – 93  29 

1993 -  0 

1994 -2004 20  

2004 - 30  

 

Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel reglerar hur mycket miljöskatt som ska utgå i 
samband med tillverkning eller import av växtskyddsmedel. Sedan första januari 2004 är skatten 
30 kronor för varje helt kilogram verksamt ämne (aktiv substans) i växtskyddsmedlet. År 2003 
uppgick skatten på växtskyddsmedel till 67 miljoner kr. För 2006 beräknas skatten uppgå till 
cirka 81 miljoner kr. I skatteunderlaget ingår kemiska bekämpningsmedel från jordbruk, 
skogsbruk, trädgård och hushåll. Det innebär att enbart 17 % av de sålda bekämpningsmedlen är 
skattebelagda.  

Vid normal användning av växtskyddsmedel utgör skatten 15-20 kr per hektar i spannmålsodling 
och 60–100 kr per hektar i odling av potatis och sockerbetor. Dagens skattesats motsvarar som 
mest 40-45 kronor per hektardos (på vissa äldre herbicider) och som minst mindre än en krona 
per hektardos för en del av lågdosmedlen. I genomsnitt för all användning betyder miljöskatten 
tolv kronor per hektardos vid en dos på 0,4 kilo verksamt ämne (aktiv substans).  

Skattens konstruktion och betydelse för behandlingskostnaden kan åskådliggöras med en 
jämförelse av två vanligt förekommande herbicider med ungefär samma verkan på ogräs i 
spannmål. För herbiciden Ariane S utgör skatten 11 % av den totala preparatkostnaden 
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(632 gram verksamt ämne (aktiv substans) per rekommenderad dos). För herbiciden Express 50 
T utgör skatten 0,2 % av den totala preparatkostnaden (6 gram verksamt ämne per 
rekommenderad dos).   

Om det finns flera preparat att välja mellan, som i exemplet ovan, gynnas det preparat som 
används i lägst dos. I de grödor som sprutas mest, sockerbetor och potatis, innehåller de använda 
preparaten ungefär lika höga halter av verksamma ämnen. Bekämpningen i dessa grödor är dock 
så avgörande för skörden, och värdet av produkterna så högt, att en bekämpning är lönsam även 
om skatten skulle höjas avsevärt (Jordbruksverket 2002). 

En miljöskatt som beräknas på mängd verksamt ämne oavsett preparattyp, verkningssätt och 
miljöpåverkan är enkel att administrera och ett sätt att finansiera andra miljö- och hälsoåtgärder, 
t.ex. verksamhet för att minska riskerna med växtskyddsmedel. Med nuvarande avgiftsnivå 
betyder dock skatten inte särskilt mycket för att styra förbrukningen. Skattens påverkan blir 
också mindre på produkter med höga skördevärden. Det finns också skäl att tro att en ökad 
styrning via en differentierad skatt, skulle kunna öka kostnadseffektiviteten i kemikaliepolitiken 
(Drake & Hammar 2007). Om man vill styra användningen till preparat med vissa egenskaper 
eller minska användningen för vissa ändamål, krävs en differentierad skatt där man tillmäter 
olika preparat någon form av poängsättning som ligger till grund för olika skattesatser. Ett sådant 
upplägg kräver dock ett stort administrativt merarbete.  

2.5 Jordbrukets utveckling 
2.5.1 Jordbrukets storleksrationalisering 
Särskilt i södra Sverige har det skett en mycket markant storleksrationalisering. Under perioden 
1995-2005 ökade exempelvis medelarealen per företag med 28 % till 62 hektar i Götalands södra 
slättbygder. Motsvarande siffror för hela riket är en ökning med 14 % till 36 hektar. 

Figur 2. Antalet företag med spannmålsodling och den genomsnittliga spannmålsarealen på dessa företag 
1999-2006.  Källa: Jordbruksstatistisk årsbok. 
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Under de senaste åren har jordbrukets strukturrationalisering fortsatt som tidigare med ett allt 
färre antal gårdar och större gårdsarealer (figur 2). Samtidigt som antalet gårdar med 
spannmålsodling minskat med en tredjedel har den genomsnittliga spannmålsarealen på 
spannmålsdominerande gårdar ökat med nästan 30 % mellan åren 1999 och 2006. 

2.5.2 Förändrad grödfördelning 1994 – 2006 
Efter EU-inträdet ökade spannmålsarealen till cirka 1 200 000 hektar och höll sig där fram till 
2003, därefter har en minskning av arealen vårspannmål skett med cirka 200 000 hektar (figur 3). 
Arealen med höstspannmål har under hela perioden, beroende av årsmån, pendlat kring cirka 400 
000 hektar. Vallen minskade svagt fram till 2003, till knappt 1 000 000 hektar, därefter har en 
ökning av arealen skett med drygt 150 000 hektar. Andelen träda ökade i samband med EU 
inträdet och arealen har sedan under 2000-talet hållit sig vid knappt 300 000 hektar. 

Figur 3. Förändringar i grödfördelning mellan 1994 och 2006.  Källa: Jordbruksstatistisk årsbok. 

Andelen höstvete av spannmålsarealen har ökat under perioden 1996-2006. Det beror delvis på 
att vårspannmålen minskat, men också på att andelen höstvete ökat bland höstspannmålen. Det är 
framförallt arealen med råg som har minskat. I slättbygdsområdena, där höstvete odlas, var under 
2006 andelen drygt 40 % i södra och norra Götaland och cirka 35 % i Svealand. I dessa bygder 
har andelen höstvete av all spannmål ökat med 6-12 %. Allra mest har det ökat i Svealands 
slättbygder (figur 4). 
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Figur 4. Förändring i andel höstvete av spannmålsarealen i slättbygdsområdena mellan 1996-2006. Källa: 
Jordbruksstatistisk årsbok. 

Mellan 1996 och 2006 har arealen med spannmål totalt minskat med cirka 200 000 hektar. Under 
denna period skedde ett flertal förändringar som kan ha påverkat lantbrukarna och därmed 
förklara den minskade spannmålsodlingen. En del av dessa förändringar är kopplade till CAP 
medan andra sannolikt skulle ha skett oavsett reformerna. Faktorer av betydelse i detta 
sammanhang är bl.a.: 

 

• Årsmånsvariation (årligt varierande arealer av grödors höst- och vårformer) 

• Trendmässigt minskad spannmålsodling p.g.a. dålig lönsamhet på sämre marker 

• Förändrade priser på spannmål  

• Ökad lönsamhet i oljeväxtodlingen 

• Möjlighet att lägga hela gården i träda (CAP-förändring) 

• Omfördelning av uttagsplikten (CAP-förändring) 

• Ökad lönsamhet i vall jämfört med spannmål (CAP-förändring) 

• Krav på s.k. Grön mark 

• Ändrade förutsättningar för växtodlingen 

 

Att beskriva hur växtodlingen har förändrats under perioden 1998 till 2006 utifrån ändrade 
förutsättningar är mycket svårt att göra. Att renodla en faktor i en biologisk produktion där 
många faktorer samverkar är i stort sett omöjligt. Nedan beskrivs hur de faktorer som bedömts 
vara viktigast för användningen av växtskyddsmedel har påverkat odlingsförutsättningarna. 
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2.5.3 Integrerad bekämpning 
En kombination av förebyggande och direkta (mekaniska och kemiska) odlingsåtgärder mot 
olika växtskadegörare, inkl ogräs, har tillämpats under mycket lång tid. Begreppet integrerad 
bekämpning myntades första gången vid en FAO konferens 1966. Innebörden i begreppet är att 
kombinera olika faktorer i syfte att förebygga skador på grödan orsakade av olika 
växtskadegörare. 

I EU:s förslag till ”Direktiv för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel” föreslås 
att Integrerat växtskydd blir obligatoriskt i alla medlemsländer. Det finns mycket att utveckla 
inom integrerat växtskydd, t ex att få fram fler resistenta sorter, utveckling av 
bekämpningströsklar och prognosmetoder etc. En förutsättning för att lyckas med integrerat 
växtskydd är tillgång till forskning på området, liksom en effektiv rådgivnings- och 
informationsverksamhet. 

2.5.3.1 Certifierade odlingssystem 
I Sverige tillämpas integrerad bekämpning inom olika s.k. miljöledningssystem, där IP Sigill 
omfattar de vanliga jordbruksprodukterna och IP Frukt och Grönt omfattar trädgårdsgrödor och 
potatis. Till Sigill är cirka 3250 gårdar anslutna (april 2007), varav flertalet är mjölkproducenter. 
Cirka 450 spannmålsgårdar är anslutna. Till IP Frukt och Grönt är 1200 producenter anslutna, 
huvudsakligen odlare av potatis och frilandsgrönsaker. 

Det förekommer också flera certifieringssystem där livsmedelsföretagen ställer krav på sina 
leverantörer. Anslutning till ”Miljöledning Betodling” är ett krav för att få leverera betor till 
Danisco Sugar och odling enligt LISA (Low Input Sustainable Agriculture) krav för de svenska 
odlare som levererar till Findus. I dessa program ingår regler för användningen av 
växtskyddsmedel som går utöver de lagstadgade. Även Arla har ett föreskrivet miljöprogram för 
sina leverantörer. 

2.5.3.2 Behovsanpassad bekämpning 
Behovsanpassad bekämpning innebär att bekämpningen anpassas till behovet. Begreppet 
innefattar även val av lämplig behandlingstidpunkt, samt val av preparat och dos. För att lyckas 
med behovsanpassad bekämpning krävs kännedom om skadegörarens utbredning och förväntad 
utveckling, samt vilken betydelse skadegöraren har. Prognos- och varningsverksamheten 
beskriver utbredningen och den förväntade utvecklingen, medan fältförsöken anger 
skadegörarnas betydelse. 

Av bl.a. resistensskäl användes nästan alltid fulla doser av fungicider fram till slutet av 1990 -
talet. Vid den tiden kom nya effektivare preparat som möjliggjorde lägre doser med bibehållen 
effekt. Likaså omvärderades resistensstrategierna som angav höga doser. Resultatet blev en 
dosanpassning av fungiciderna, vilket innebar att dosen fastställdes utifrån aktuella förhållanden 
som angreppstryck, väderlek, sortval, etc. 

Dosanpassning av herbicider har tillämpats under lång tid, bl.a. har dosnycklar tagits fram för 
vårbehandling av örtogräs i stråsäd. Mängden av herbicider har trots detta inte minskat, eftersom 
antalet behandlingar samtidigt har ökat. Behovet av att bekämpa gräsogräs och rotogräs har ökat. 
Införandet av träda och fånggröda har ökat användningen av herbicider. Dels när trädan och 
fånggrödan bryts, dels även efterföljande år då insåningsgrödan blir ett ogräsproblem i 
efterföljande grödor. Liknande erfarenheter har man även i Danmark. 

Kortare sorter har blivit allt vanligare under de senaste tio åren. Kortare sorter med högre 
stråstyrka har fördelar bl.a. för att de inte behöver stråförkortas och att tröskningen underlättas 
men de konkurrerar sämre mot ogräs än vad längre sorter gör. Detta gör att en något högre dos 
används i en kort sort jämfört med i en lång sort. 
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2.5.4 Varierande årsmån 
Bekämpningsbehovet varierar mellan åren beroende på årsmånen. Detta gäller främst 
svampsjukdomar och skadeinsekter. De flesta svampsjukdomar gynnas av regnig väderlek, 
medan insektsangreppen ofta blir svårast under varma och torra förhållanden. För ogräs gäller 
det främst om vädret möjliggör en behandling eller inte. Under blöta höstar och när vintern 
kommer tidigt blir användningen av glyfosatmedel mindre, jämfört med när hösten är lång, varm 
och inte alltför regnig.  

2.5.5 Ensidiga växtföljder 
Under perioden 1995 till 2005 har andelen höstvete, ökat speciellt i södra Sverige (se även figur 
3). I Götalands södra slättbygder var andelen höstvete 15 % år 1995, medan den 10 år senare 
ökat till 23 %. För hela landet är motsvarande siffra åtta, respektive elva procent. Då detta är 
genomsnittssiffror innebär det att vissa gårdar har betydligt mer höstvete i sin odling. 

Ur växtskyddssynpunkt innebär en stor andel höstvete ökade risker för flera olika 
svampsjukdomar. Hur stora problemen blir beror främst på årsmånen, men även påverkbara 
faktorer som jordbearbetning och val av förfrukt är viktiga. 

En hög andel höstsäd i växtföljden ökar förekomsten av gräsogräs jämfört med när vårsäd 
dominerar. Växtföljden har större inverkan på förekomsten av gräsogräs än vad en reducerad 
jordbearbetning har. Men en ökad tillämpning av reducerad jordbearbetning leder till en ökad 
andel höstsådd areal. Användningen av växtskyddsmedel är större i höstsäd än i vårsäd. 

2.5.6 Alternativ till kemisk bekämpning 
Inom den konventionella odlingen är användningen av alternativa metoder (t ex ogräsharvning 
och radhackning) till kemisk bekämpning marginell. Undantaget är vissa grödor, t ex potatis, 
sockerbetor och trädgårdsgrödor, där mekanisk bekämpning tillämpas i relativt stor omfattning. 
Alternativa metoders bidrag till att minska användningen av kemisk bekämpning har hitintills 
varit försumbar. Minskningen kan till allra största delen förklaras med användning av reducerade 
doser. Liknande erfarenheter har man även i Danmark (Kudsk 2007). 

2.5.7 Ny betningsteknik 
I mitten av 1990-talet introducerades Cedomon som är ett biologiskt betningsmedel för 
behandling av stråsädesutsäde. Den aktiva organismen i preparatet är en bakterie, Pseudomonas 
chlororaphis, som ursprungligen är en jordlevande bakterie. Det är framför allt vårkornutsäde 
som betas med Cedomon och under 2006 bedöms cirka hälften av det certifierade vårkornutsädet 
vara betat med Cedomon (Bo Hellstedt, pers. medd.). Under 2006 godkändes Cerall för betning 
av höstveteutsäde. Även Cerall innehåller Pseudomonas chlorophasis, men formuleringen är en 
annan och anpassad för höstvete.  

Cedomon har vissa begränsningar, vilket innebär att vissa utsädesburna sjukdomar inte kan 
bekämpas. I dessa fall är fortfarande kemiska betningsmedel de enda fungerande. Likaså är 
metoden inte möjlig att använda i alla stråsädesgrödor. 

2.5.8 Reducerad jordbearbetning har utvecklats till anpassad 
jordbearbetning 

Av kostnadsskäl började många odlare att tillämpa reducerad jordbearbetning eller plogfri odling 
under första delen av 1990-talet. Bakslag i form av kraftiga svampangrepp, men även ökade 
problem med främst rotogräs, resulterade i att ökningen tillfälligt mattades av. Rådgivningen 
bidrog till att kunskapen och medvetandet om riskerna ökade. Under senare år har reducerad 
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jordbearbetning utvecklats till att bli en mer anpassad bearbetning utifrån rådande förhållande, 
t.ex. beroende av förfrukt. Situationer där kraftigt reducerad jordbearbetning idag förekommer är 
t ex inför sådd av höstvete efter oljeväxter och ärter. Om förfrukten däremot är stråsäd bearbetas 
i allmänhet växtresterna ner i jorden, antingen genom plöjning eller med kultivator. 

2.5.9 Sprutningsteknik 
Mer än hälften av sprutorna som används inom jordbruket är äldre än tio år. Endast tolv procent 
är mindre än tre år gamla. För sprutor som används till trädgårdsgrödorna är resultaten liknande 
(SCB 2007).  

Ungefär 50 % av lantbrukssprutorna funktionstestas varje eller vartannat år. Cirka femton 
procent testas vart tredje år och resten (35 %) med ett tidsintervall längre än tre år eller inte alls.  
Sprutor som används till trädgårdsgrödor testas oftare, cirka 80 % testas minst vartannat år. Detta 
beror troligtvis på att många är med i IP-systemet där funktionstest är ett krav enligt regelverket 
(SCB 2007). 

En viktig förutsättning för att kunna reducera dosen av t ex herbicider är att sprutan har en god 
funktion. 

2.5.10  Resistens och dess konsekvenser 

2.5.10.1 Resistens mot fungicider 
I slutet av 1990-talet introducerades en ny grupp av fungicider, s.k. strobiluriner på marknaden. 
Preparaten som var betydligt effektivare än de äldre triazolerna fick snabbt en dominerande roll 
för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäden. Flera av sjukdomarna utvecklade emellertid 
snabbt resistens mot strobilurinerna och numera är de endast möjliga att använda mot vissa 
sjukdomar (Jørgensen & Thygesen 2006). Triazolerna används återigen för bekämpning av flera 
av de viktigaste sjukdomarna i stråsäd. Undersökningar visar emellertid att effektiviteten kan 
avta även för dessa preparat (Jørgensen 2004). En viktig orsak till att svamparna utvecklat 
resistens är ensidig bekämpning med samma typ av fungicider. Ur resistenssynpunkt är det 
därför önskvärt att det finns flera fungicider med olika verkningssätt att tillgå. 
Resistensproblematiken har i vissa bekämpningssituationer resulterat i en ökad användning av 
fungicider. 

2.5.10.2 Resistens mot herbicider 
Antalet resistenta biotyper (en biotyp utgörs av en grupp plantor inom en art, denna grupp har 
specifika egenskaper jämfört med populationen som helhet, t.ex. herbicidresistens) har ökat 
mycket kraftigt sedan de första fallen konstaterades i slutet av 1950-talet. I oktober 2007 fanns 
det totalt 314 resistenta biotyper fördelade på 183 arter (110 tvåhjärtbladiga och 73 
enhjärtbladiga) dokumenterade i världen WeedScience (www.weedscience.org/summary). I 
Sverige har åtta fall av herbicidresistens konstaterats, bl.a. renkavle mot fenoxaprop-P-ethyl, 
åkerven mot isoproturon samt hampdån, gullkrage, pilört och våtarv mot sulfonylureor (Liv 
Åkerblom-Espeby, pers. medd.). 

2.5.10.3 Resistens mot insekticider 
År 2000 konstaterades de första fallen av resistens hos rapsbaggar mot pyretroider i 
Mellansverige (Gustafsson 2000). Resistensen resulterade i en mycket stor rapsbaggepopulation 
med stora skador som följd trots ökad bekämpning. Under de följande åren spred sig resistensen 
även till södra Sverige. Orsaken till att rapsbaggarna blev resistenta mot pyretroider är att 
pyretroiderna var de enda godkända preparaten mot rapsbagge sedan mitten av 1980-talet, vilket 
resulterade i en kraftig selektering av populationen. Under de två efterföljande åren efter att 
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resistensen först uppmärksammades, blev ett nytt preparat registrerat med effekt mot rapsbagge 
och ytterligare ett tillåtet att användas på dispens. Detta resulterade i att pyretroidanvändningen i 
stort sett försvann på ett par år i de mest resistenta områdena, samtidigt som goda 
bekämpningseffekter erhölls och antalet behandlingar kunde reduceras till en mer normal nivå. 

2.5.11  Storleksrationalisering 
Större gårdsenheter kan innebära att tiden för fältinspektion i enskilda fält minskar, vilket en 
nyligen genomförd dansk undersökning visar (Jørgensen 2007). Vidare har större företag i 
allmänhet en längre planeringshorisont, vilket kan få till följd att man redan under vintern köper 
hem växtskyddsmedel inför kommande säsong. Båda dessa faktorer kan innebära en sämre 
behovsanpassning, d.v.s. att bekämpningen inte bestäms av den faktiska förekomsten av ogräs 
och skadegörare utan utförs mer rutinmässigt. 

Framtidens företagare kommer att efterfråga en annan typ av rådgivning och information än den 
som var gängse för tio år sedan. De större gårdsenheterna efterfrågar detta redan idag. De har 
troligtvis också andra kunskapskrav. 

2.5.12  Spannmålspriser 
Ett lågt spannmålspris fram till 2006 i kombination med arealersättning eller gårdsstöd har lett 
till en mer extensiv odling. Det tillsammans med kraven på träda/uttagen areal har medfört att 
motivationen hos lantbrukarna minskat och även behovet av att göra insatser i 
växtodlingsproduktionen. 

Ju lägre spannmålspriset är, desto lägre blir lönsamheten av en kemisk bekämpning. 
Bekämpningströskeln för havrebladlus ökar t.ex. från 5 till 8 bladlöss per strå om priset sjunker 
från 1,15 till 0,75 kr/kg. Det betyder att man kan tolerera fler bladlöss vid ett lågt spannmålspris 
jämfört med vid ett högre. För de flesta svampsjukdomar saknas tillförlitliga 
bekämpningströsklar, men genom att göra en efterkalkyl kan man t ex konstatera att andelen 
lönsamma behandlingar med en viss fungicid i fältförsök var 85 % vid ett spannmålspris på 
0,75 kr/kg och 93 % om spannmålspriset ökar till 1,25 kr/kg. Det ovanstående exemplet avser 
svampbekämpning i höstvete. Variationen i siffrorna är stor beroende på vilka skadegörare och 
preparat man väljer att göra efterkalkylen.  

2.5.13  Miljöförbättrande åtgärder har påverkat odlingsförutsättningarna 
När icke odlad areal åter tas i bruk krävs oftast en kemisk bekämpning mot fleråriga ogräs, t ex 
kvickrot och åkertistel. Förklaringen till detta är att marken har legat obearbetad med syfte att 
minska kväveläckaget. 

När en fånggröda bryts används oftast ett glyfosatpreparat. Tiden är knapp inför höstsådden och 
en mekanisk bearbetning innebär en högre kostnad, samt en ökad risk för växtnäringsläckage och 
markpackning. Fånggrödan utgörs nästan alltid av några få arter vallgräs, där engelskt rajgräs 
vanligtvis dominerar. Det är svårt att avdöda fånggrödan totalt och den förekommer därför som 
ogräs i efterföljande grödor. Detta har lett till en ökad bekämpning av exempelvis rajgräs i 
stråsäd. Skyddszoner innebär klara miljömässiga fördelar, men också en ökad risk för att ogräs 
och sjukdomar sprider sig in i fältet om inte zonerna sköts på rätt sätt. 

2.6 Lönsamhet i jordbruket 
2.6.1 Ekonomisk utveckling inom svenskt och europeiskt jordbruk 
I figur 5 redovisas utvecklingen för produktionsmedelsprisindexet, PM-index, och 
avräkningsprisindexet, A-index, för hela jordbrukssektorn. Bytesgapet, skillnaden, mellan PM-
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index och A-index, har i genomsnitt ökat med cirka tre procent per år i Sverige mellan 2000 och 
2006. För EU-27 (alla medlemsstaterna) har bytesgapet i genomsnitt bara ökat med en procent 
per år under samma period. Detta indikerar att det svenska jordbruket har haft en sämre 
lönsamhetsutveckling än den genomsnittliga för EU:s medlemsstater. 

Figur 5. Bytesgapet (skillnaden mellan PM- och A-index) för jordbrukets produkter och produktionsmedel i 
Sverige och EU-27 åren 2000-2006.  Källa: Eurostat 2007. 

2.6.2 Förändrade priser på spannmål och växtskyddsmedel 
De specifika priserna på växtskyddsmedel kontra spannmål har däremot inte följt den allmänna 
prisutvecklingen inom jordbrukssektorn i Sverige. Priserna på växtskyddsmedel har under 2000-
talet varit stabila medan spannmålspriserna har fallit fram till 2005 (figur 6). 

Figur 6. Prisindex i Sverige för spannmålspris och växtskyddsmedel åren 2000-2006. Källa: Statistiska 
meddelande 2007. 
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Under 2006 har en ännu större förändring gentemot den tidigare generella utvecklingen skett, då 
priserna på växtskyddsmedel faktiskt har fallit medan spannmålspriserna har börjat stiga. Det 
innebär ett ekonomiskt incitament till en ökad spannmålsodling. Marker med lägre avkastning 
som lagts i ”träda” kan bli aktuella att börja odlas igen.  Detta medför sannolikt även en ökad 
användning av växtskyddsmedel. Dock påverkar de ökade spannmålspriserna och de sänkta 
priserna på växtskyddsmedel bara i mindre grad när en behandling blir ekonomiskt motiverad att 
göra. Nivån på bekämpningströskeln förändras förhållandevis lite. Antalet behandlingar per 
hektar som är det ekonomiskt optimala kommer bara att påverkas (öka) marginellt (Ørum 1999). 

2.7 Växtskyddsåtgärder och ekonomi 
2.7.1 Ekonomisk skadetröskel och bekämpningströskel 
För att kunna bedöma om en bekämpning är ekonomiskt motiverad används begreppen 
ekonomisk skadetröskel och bekämpningströskel. Den ekonomiska skadetröskeln anger den 
angreppsnivå då skördeförlusten motsvarar kostnaden för bekämpning. Bekämpningströskeln är 
en prognos, som anger att med normal utveckling kan ett angrepp motsvarande 
bekämpningströskeln förväntas fortsätta växa så att den ekonomiska skadetröskeln uppnås. Om 
angreppet överskrider bekämpningströskeln förväntas angreppet senare också överstiga den 
ekonomiska skadetröskeln och därmed kan bekämpningen förväntas vara lönsam. 

Tillförlitliga bekämpningströsklar finns framför allt för vissa skadeinsekter. 
Bekämpningströsklarna måste kontinuerligt uppdateras när bekämpningskostnaden eller 
produktpriserna förändras. För svampsjukdomar saknas i allmänhet säkra bekämpningströsklar, 
istället grundas bekämpningsbehovet på olika prognosmodeller och bedömningar där en rad 
olika faktorer vägs samman.  

Som ett ytterligare stöd för att avgöra om en bekämpning är ekonomiskt motiverad eller inte 
används ibland även efterkalkyler från tidigare år, för att på så sätt belysa sannolikheten för att 
en bekämpning kommer att bli lönsam. Vid beräkning av bekämpningsnetto reduceras intäkten 
av bekämpningen (merskörd * produktpris) med bekämpningskostnaden (preparatpris, körskada 
och körkostnad, samt extra kostnad för hantering, lagring och transport). Ofta tas även hänsyn till 
en eventuell positiv eller negativ kvalitetspåverkan. 

2.7.2 Känslighetsanalys av varierande prisförhållanden 
I större eller mindre grad har arbetslöner, spannmålspriser, priser på växtskyddsmedel, övriga 
insatsvaror, etc. betydelse för vilka kostnaderna blir vid användning av växtskyddsmedel. 
Dessutom kan priserna och kostnaderna variera över tiden. 

I samband med en utredning om konsekvenserna av en total utfasning av växtskyddsmedel i 
Danmark gjordes några analyser av priskänslighet. Analyserna (Ørum 2003) byggde på ett 
scenario utifrån prisutvecklingen i Danmark 1996-1999. Analyserna gjordes för en 
produktionsinriktning som var relativt känslig för ändrade prisförhållanden på växtskyddsmedel 
och spannmål (spannmålsodling på lerjord). Det framgick av beräkningarna att användningen av 
växtskyddsmedel minskade med cirka 30 % vid ett 30 procentigt sänkt spannmålspris och ett 
samtidigt 25 procentigt höjt pris på växtskyddsmedel. 

2.7.2.1 Förändrad behandlingsintensitet vid ökat spannmåls- eller preparatpris 
Efter dansk räkenskapsstatistik för odlingssäsongen 1995/96 över växtskyddsinsatserna i 
höstvete (Ørum 1999) har några egna modellberäkningar gjorts. Exempelvis medförde en fiktiv 
50 procentig ökad kostnad per behandling i höstvete en minskad behandlingsintensitet (uttryckt 
som antal behandlingar/ha) med 25–30 %. Ett fiktivt ökat pris på höstvete med 50 % medförde 
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en ökad total behandlingsintensitet med 30-35 %. Beräkningarna antyder att ett förändrat pris 
med 50 % utifrån 1995/96 års priser gav ett större utslag på den totala användningen av 
växtskyddsmedel i höstvetet än en 50 procentig förändrad preparatkostnad till samma gröda 
(tabell 3).  

Hur stora förändringarna blir beror på flera olika faktorer. Nivån på det ursprungliga vetepriset 
har betydelse för hur användningen förändras om vetepriset förändras. Detsamma gäller även 
preparatpriset. Andra faktorer som har betydelse är vilken skadegörare som bekämpningen avser, 
samt effektiviteten av preparatet. Dessa utgångsfaktorer antas vara oförändrade mellan 
alternativen i nedanstående beräkning som har utgått från 1995/96 års förhållanden. 
Tabell 3. Prisförändringarnas påverkan på behandlingsintensiteten i höstvete. Källa: egna modellberäkningar 
efter dansk räkenskaps- och rådgivningsstatistik 1995/96. 

 

Förutsättningar Vetepris kr/kg (%) Preparatkostnad per 
behandling kr (%) Antal behandlingar/ha Antal behandlingar/ha 

Relativa tal 

Normalfall (veteodling 1995/96) 1,00 300 1,5 100 

Ökat höstvetepris + 50 % 300 2,0 133 

Ökat preparatpris 1,00 + 50 % 1,1 73 

Ökat höstvete- och preparatpris + 50 % + 50 % 1,6 107 
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3 Har användningen av växtskyddsmedel 
förändrats? 

Påverkan 
Jordbrukets påverkan på miljön kan exempelvis handla om hur växtskyddsmedel hanteras i 
samband med livsmedelproduktion, med förändrad intensitet i odlingen och val av gröda. 
Jordbruket har därmed också möjligheter att bidra till att uppfylla delmål 4 (målet om att 
fortlöpande minska riskerna med kemikalier) inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  

3.1 Sålda mängder av växtskyddsmedel 
3.1.1.1 Bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel) 
Totalt såldes 2006 drygt 9 685 ton bekämpningsmedel verksamt ämne (aktiv substans). Den 
övervägande delen av den sålda mängden var tryck- och vakuumimpregneringsmedel (biocider). 
Av den totala mängden bekämpningsmedel, som består av växtskyddsmedel och biocider, 
användes knappt 1700 ton (växtskyddsmedel) eller drygt 17 vikt % inom jordbruket.  

3.1.1.2 Växtskyddsmedel 
Den totalt sålda mängden växtskyddsmedel 2006 inom jordbrukssektorn var cirka 1696 ton 
(verksamt ämne), en ökning med 128 ton jämfört med 2005 års försäljning (figur 7). Figuren 
beskriver den sålda mängden växtskyddsmedel 1992 till 2006. Skattehöjningarna 1994 och 2004 
gör att försäljningen de åren sannolikt inte har överensstämt med den verkliga förbrukningen. 
Skillnaden i försäljning mellan åren beror av att skatten infördes i januari 2004 medan den 1994 
infördes först i november, därför de helt olika utfallen för de enskilda åren. 

Figur 7. Försäljning av växtskyddsmedel till jordbruk och hushåll, ton verksamt ämne (aktiv substans), för 
åren 1992-2006. Källa: KemI 2007a. 
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Försäljningen av växtskyddsmedel till hushållen år 2006 låg på cirka 530 ton verksamt ämne 
(aktiv substans). Det motsvarar 30 % av den försäljning som sker till jordbruket. Under 1990-
talet var hushållens andel i medeltal tjugo procent, vilket innebär att hushållen har ökat sin andel 
under senare år. De växtskyddsmedel som används av hushållen består bl. a av järnsulfat som 
används i höga hektardoser mot mossa. Tabell 4 redovisar fördelningen inom jordbruket 2006 
mellan olika grupper av växtskyddsmedel och antalet verksamma ämnen per grupp. 
Tabell 4. Försåld mängd växtskyddsmedel i jordbruket 2006 och antal verksamma ämnen. Källa: KemI 2007a. 

Växtskyddsmedel Verksamma ämnen, ton Antal verksamma ämnen 

Betningsmedel      44 (1 %) 21 

 Fungicider 188 (11 %) 33 

Herbicider 1 414 (84 %) 49 

Tillväxtregulatorer 18 (1 %) 9 

Insekticider 62 (3 %) 61 

Totalt 1 696 (100 %) 173 

År 2006 var cirka 84 % av de sålda växtskyddsmedlen till jordbrukssektorn olika herbicider. Av 
den totala mängden sålda herbicider används 75 % inom jordbrukssektorn och resterande 25 % 
inom hushållssektorn. En stor andel av den totala mängden herbicider är olika former av 
glyfosatpreparat. 

3.1.1.3 Försäljning angiven som hektardos 
Antal hektardoser beräknas som summan av en för varje preparat beräknad kvot mellan såld 
mängd och rekommenderad dos, i kg eller liter per hektar (figur 8). Hektardosen är ett rent 
teoretiskt värde men beräkningen beskriver hur många behandlingar (doser) den totalt sålda 
mängden växtskyddsmedel skulle räcka till. 

De stora variationerna i antalet hektardoser mellan 1986 och 1987 samt 1994 och 1995 beror på 
hamstring i samband med införandet av prisreglerings- och miljöavgifter på växtskyddsmedel 
respektive hamstring i samband med indragning av vissa medel som användes i större volymer. 
Tydliga effekter av hamstring kan också noteras mellan 2003 och 2004 (figur 8) mest på grund 
av en höjning av bekämpningsmedelskatten med 50 % under 2004 som aviserades redan 2003. 

Figur 8. Hektardoser i jordbruket 1982-2006. Antal och genomsnittlig dos per hektar. Källa: KemI 2007a.  
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3.2 Användning av växtskyddsmedel 
Studien om användning av växtskyddsmedel omfattar perioden från 1998 till 2006. Orsaken till 
den valda tidsperioden är att viktiga data kan fås från SCB:s undersökning ”Bekämpningsmedel i 
jordbruket 1997/98” (SCB 1999). Denna undersökning gjordes 1998 och nästa undersökning 
”Växtskyddsmedel i jordbruket 2006/07” gjordes först 2006 (SCB 2007).  

Det finns också en möjlighet att gå tillbaka till tiden före EU-inträdet 1995 och jämföra 
användningen, eftersom data i meddelandeserien finns för vartannat år mellan 1992 och 1998 
(Jordbruksverket 1999b). I denna rapport kommer dock 2006 års undersökning att jämföras 
enbart med 1998. 

Bakgrundsmaterialet för att bedöma i vilken grad och i vilken riktning användningen förändrats 
har hämtats från Kemikalieinspektionens årliga redovisning av försäljningsstatistiken, Statistiska 
centralbyråns intervjuundersökningar om användningen av växtskyddsmedel samt 
Jordbruksverkets årliga statistikredovisningar i Lantbruksregistret (LBR). 

3.2.1 Användning i olika delar av landet 
Användningen av växtskyddsmedel är mycket ojämnt fördelad i Sverige mellan olika landsdelar 
och olika grödor. Det är bara knappt halva den svenska åkerarealen som behandlas varje år. I 
vallodling används nästan inga kemiska medel, vilket betyder att totalförbrukningen är mycket 
liten i skogsbygderna där det mest odlas vall. I Norrland behandlas exempelvis mindre än tio 
procent av åkerarealen. 

Störst är förbrukningen i områden där spannmålsgårdar utan djur dominerar, och särskilt där 
spannmål kombineras med raps, sockerbetor, potatis eller grönsaker, som är de mest 
bekämpningsintensiva grödorna.  Götalands södra slättbygder står således för 40 % av den totala 
användningen (karta 3.2.2).  Jämfört med de flesta andra europeiska länder ligger dock den 
svenska användningen lågt. Skillnaderna beror till stor del på ett gynnsamt klimat (kallt) som 
minskar växtskyddsproblemen, och på det svenska jordbrukets inriktning. Sverige har en stor 
andel med framförallt vall, som inte bekämpas alls och saknar i stort sett bekämpningsintensiva 
grödor som frukt och grönsaker. Om man istället jämför likartade områden, till exempel Skåne 
med Själland i Danmark, ligger förbrukningen på ungefär samma nivå. 
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3.2.2 Karta över Jordbrukets produktionsområden (PO8) 

 
Källa: SCB 2007. 
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3.2.3 Användning i olika produktionsområden 
Den ojämförligt största användningen sker i Götalands södra slättbygder, där 40 % av den totala 
mängden växtskyddsmedel förbrukas. Här behandlas 80 % av arealen och den beräknade 
genomsnittligt använda totala dosen, 1,33 kg per hektar, ligger betydlig över resten av landet.  

Även i Götalands mellanbygder är användningen per hektar hög i förhållande till övriga landet 
men andelen som behandlas är bara hälften av den i Götalands södra slättbygder.   

Användningen är markant mindre i Götalands skogsbygder, Mellersta Sveriges skogsbygder och 
Norrland jämfört med övriga landet. Mindre än 25 % av arealen behandlas. Den behandlas dock 
med doser som är jämförbara med dem i övriga Sverige, norr om Skåne. Att andelen behandlad 
areal är så låg torde hänga samman med en hög andel vall.  

3.2.4 Användning i olika län 
Skåne som har mindre än en femtedel av landets åkerareal, står ensamt för nästan hälften av 
användningen av växtskyddsmedel i landet. Andelen areal som behandlas, 70 %, och den 
använda genomsnittliga dosen per hektar ligger också högt. Det hänger samman med odlingen av 
bekämpningsintensiva grödor som potatis, sockerbetor och trädgårdsgrödor. Förhållandet mellan 
Skåne och övriga landet var i princip detsamma 1998 enligt den tidigare undersökningen. 

I de län där det finns potatisodling, som Blekinge, Östergötland och Halland, är användningen av 
fungicider hög. I Uppsala, Sörmland, Östergötland, Halland, Örebro och Västmanlands län ligger 
andelen åkerareal som behandlas mot ogräs över 50 %, vilket kan antas ha ett samband med 
relativt stor odling av höstvete.    

3.2.5 Användning i olika grödor 
Sedan 1998 har arealen med olika grödor som odlats varierat årsvis och i många fall har andelen 
av de odlade grödorna förändrats till 2006. Odlingen av oljeväxter och vall har exempelvis ökat 
under perioden 1998-2006. Odlingen av spannmål och potatis har däremot minskat under samma 
period. Likaså har odlingen av sockerbetor och ärter minskat. Arealförändringarna av några 
viktiga grödor framgår av figur 3.  

Användningen av växtskyddsmedel i olika grödor framgår av figur 9. Där framgår att 
användningen minskat i de flesta grödor vilket kan bero på nya preparat som används i lägre dos, 
med ny teknik eller andra faktorer som det redogörs närmare för under varje gröda. 

Figur 9. Jämförelse av mängder, kg verksamt ämne per hektar, använda växtskyddsmedel i olika grödor 
(grå=1998 vit=2006). Källa: SCB 2007. 
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3.2.5.1 Spannmål 
I spannmål har andelen behandlad areal ökat, från 80 % 1998 till 87 % 2006. Dosen per hektar 
har minskat från 0,60 kg/ha till 0,52 kg/ha. Framförallt är det användningen av s.k. lågdosmedel, 
som används i lägre doser per hektar, som gjort att doserna kunnat sänkas. 

Det är i första hand mot ogräs man behandlar, och den genomsnittliga dosen per hektar har 
minskat med ungefär tio procent mellan 1998 och 2006. Höstvete och vårkorn utgör de största 
arealerna, varav cirka 90 % ogräsbehandlas. Den totala användningen av lågdosmedel i 
spannmål har ökat med cirka 30 % sedan 1998 och uppgår till 4,4 ton (en procent av 
ogräsmedlen i spannmål). Ungefär halva arealen spannmål behandlas med lågdosmedel, vilket 
även gjordes 1998, men 2006 användes en större mängd. Det beror troligen på att nya 
lågdosmedel introducerats som används i högre dos. Definitionen av ett lågdosmedel har blivit 
mera otydlig och en separat redovisning av dess andel mindre intressant. Man kan även 
konstatera att reducerade doser tillämpas mer 2006 än 1998. 

När det gäller fungicider har en större andel spannmål behandlats 2006 än 1998 medan däremot 
doserna minskat. Eftersom det var regnigt 1998 och torrt 2006 och det dessutom skett stora 
förändringar i utbudet av preparat mellan dessa år diskuteras detta närmare under avsnitt 3.3.3 
om fungicider. 

I figur 13 framgår hur mycket användningen av växtskyddsmedel i höstvete förändrats i de olika 
produktionsområdena. Hur figuren ska utläsas, se avsnitt 3.4.1.  Förändringen av de använda 
mängderna i förhållande till arealförändringen är särskilt stor i Götalands norra slättbygder. I 
detta område har också de genomsnittliga doserna av såväl herbicider som fungicider minskat.  

I Götalands södra slättbygder har arealen höstvete ökat men den totala användningen av 
växtskyddsmedel minskat något. I området har den använda dosen av herbicider per hektar ökat, 
vilket skiljer sig från övriga landet där den genomsnittliga dosen istället minskat. Sannolikt var 
användningen av lågdosmedel utbredd i området redan 1998.  

I mellersta Sveriges skogsbygder var förändringen i använda mängder något mindre i förhållande 
till arealförändringen än i de övriga områdena. I detta område var användningen per hektar 
relativt låg redan 1998, och möjligheten till en ytterligare sänkning kan därför ha varit liten. 

3.2.5.2 Oljeväxter 
Oljeväxtodlingen har ökat med drygt 60 % sedan 1998. Den totala användningen av 
växtskyddsmedel i oljeväxter har ökat från 26 till 49 ton verksamt ämne, varav herbicider utgör 
den största delen. Det är framförallt odlingen av höstraps som har ökat och därigenom har 
mängden totalt sett ökat, eftersom höstraps behandlas mer än övriga oljeväxter. Betydligt mera 
insektspreparat användes i oljeväxterna 2006 jämfört med 1998. Det har förmodligen samband 
med att 2006 var det varmt och torrt och därmed gynnsamt för insekter. En ytterligare faktor att 
beakta när det gäller oljeväxter är den resistens som rapsbaggar utvecklat mot pyretroider vilket 
innebär att man tvingas behandla flera gånger samt att man istället måste använda andra ämnen 
som används i högre dos.  

3.2.5.3 Potatis 
Potatis är den gröda som sprutas absolut mest räknat i mängd/ha, drygt 3,4 kg verksamt ämne per 
hektar. Mängden har dock minskat väsentligt sedan 1998, då den låg på cirka 4 kg/ha. Den totala 
mängden som används i potatis har minskat tack vare den lägre dosen men även p.g.a. en 
minskad odling. 
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Det är framförallt fungicider mot potatisbladmögel som används och där har nya preparat som 
används i lägre dos introducerats. I matpotatis har den andel av odlingen som behandlas ökat och 
ligger nu på över 90 %. Ungefär lika stor andel av stärkelsepotatisen behandlades, vilket även 
var fallet 1998.  

Insekter i potatis har varit ett ökande problem de senaste åren men användningen av 
insektsmedel är fortfarande liten och sker på ungefär 25 % av arealen. I stärkelsepotatis har den 
användningen minskat sedan 1998. En förklaring kan vara att potatis betas mot insekter i större 
utsträckning nu. 

3.2.5.4 Sockerbetor 
Sockerbetsodlingen har minskat i omfattning, från cirka 59 000 hektar 1998 till drygt 40 000 
hektar 2006. Det gör att odlingen får en betydligt mindre påverkan på den totala användningen 
av växtskyddsmedel, men användningen per hektar är fortsatt hög, 2,64 kg verksamt ämne per 
hektar. Nästan hela den användningen gäller herbicider, eftersom sockerbetorna har svårt att 
konkurrera mot ogräset i början av odlingen. Bättre dosanpassning och teknik för mekanisk 
bekämpning har ändå gjort att den använda mängden herbicider per hektar kunnat minska med 
cirka 15 %. Ungefär en femtedel av arealen behandlas mot insekter i relativt hög dos. 

3.2.5.5 Vallodling 
En mycket liten andel av vallarealen behandlas med växtskyddsmedel, och den behandling som 
görs är nästan uteslutande med herbicider.  

3.2.5.6 Trädgårdsodling 
Siffror för användningen inom trädgård finns för morötter, lök, äpplen och jordgubbar. Dessa 
grödor har valts dels för att de arealmässigt har en relativt stor omfattning men också för att de är 
bekämpningsintensiva. Användningen är också betydligt större än i lantbruksgrödorna per 
hektar. Odlingens omfattning gör dock att den totala mängden blir låg, totalt 26 ton för dessa 
fyra grödor. Någon motsvarande undersökning inom trädgård har inte gjorts tidigare så det är 
inte möjligt att jämföra användningen med tidigare siffror. 

Jordgubbar var den gröda av de undersökta där största totala mängden växtskyddsmedel 
användes, beroende på en relativt stor areal och också stor användning per hektar. Totalt 
användes 5,3 kg verksamt ämne per hektar och 85 % av arealen behandlas. Framförallt användes 
fungicider, men även herbicider och insekticider användes i relativt stora mängder. 

Användningen per hektar var störst i äpple med totalt 7,15 kg/ha, vilket alltså är mer än dubbelt 
så mycket som i potatis. Den största delen av användningen sker mot svamp och där behandlas 
90 % av arealen. Men också ogräs behandlas med relativt höga doser även om det bara görs på 
en tredjedel av arealen. Insekter behandlas på 75 % av arealen.  

I morot och lök är ogräsbekämpning en viktig del, på samma sätt som i sockerbetor, eftersom det 
är radsådda grödor med långsam uppkomst. Det kan vara intressant att notera att användningen, 
cirka 1,8 kg/ha som används på de cirka 90 % av arealen som behandlas, är lägre än i 
sockerbetor, där man använder 2,6 kg herbicider per hektar. I morötter behandlas ungefär halva 
arealen mot insekter. Löken kräver oftast upprepade behandlingar mot lökbladmögel och det gör 
att den totala användningen av växtskyddsmedel i lök blir hög, 5,6 kg/ha. Svampmedlen används 
på 70 % av arealen och i en mängd som ligger en bra bit högre än i potatis, 4 kg/ha jämfört med 
2,7 kg i potatis. Förklaringen till det torde vara att lökodlarna inte har tillgång till samma 
fungicider som potatisodlarna, där vissa används i låg dos. 
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3.3 Användning av olika slags växtskyddsmedel 
Användningen av växtskyddsmedel i användarundersökningen 2006 skiljer sig från 
försäljningsstatistiken 2006 genom att ligga på en lägre nivå, se tabell 5. Detta har gällt alla år 
man genomfört användarundersökningen och har sannolikt sin förklaring i hur statistiken 
insamlas (SCB 2007). Eftersom glyfosat redovisas separat i användarundersökningen 
uppkommer vissa svårigheter när man ska jämföra siffrorna. Det har också visat sig att den 
mängd glyfosat som redovisas i användarstatistiken ligger betydligt under försäljningsstatistiken, 
vilket kommenteras vidare i avsnitt 3.3.2.3. 
Tabell 5. Mängden sålda växtskyddsmedel (i ton verksamt ämne) till jordbruk och trädgård jämfört med 
mängden använda växtskyddsmedel 1998 och 2006. Mängden är redovisad inklusive respektive exklusive 
glyfosat. Källa: KemI respektive SCB, 1999 och 2007. 

År Försäljningsstatistik (enligt KemI) Användarstatistik (enligt SCB) 

 växtskyddsmedel 

(exkl glyfosat) 

glyfosat Totalt inkl 
trädgård 

växtskyddsmedel 

(exkl glyfosat) 

glyfosat totalt 

1998 1220 468 1688 1069 250 1319 

2006 1057 723 1780 837 499 1336 

 

Den mängd som man i användarundersökningen konstaterat används fördelar sig på de olika 
typerna av växtskyddsmedel enligt tabell 6: 
Tabell 6. Den använda mängden växtskyddsmedel (i ton verksamt ämne) fördelad på olika typer av 
användningsområden. Mängden herbicider är exklusive glyfosat. Källa: SCB, 1999 och 2007. 

År Herbicider (därav 
lågdos) 

Fungicider Insekticider Stråförkortning Blastdödning Totalt 

1998 798 (3,7) 226 12 13 20 1069 

2006 626 (4,4) 170 21 14 6 837 

 

Det framgår tydligt att det är herbicider som utgör den största mängden av de använda 
mängderna växtskyddsmedel. 

3.3.1 Herbicider 
Den totala användningen av herbicider 2006 uppgick till 626 ton, vilket är en minskning från 
1998 då 798 ton användes. Slår man ut det på den behandlade arealen har det använts 0,59 kg/ha 
2006 jämfört med 0,67 kg/ha 1998.  Det här är en minskning som kan noteras i hela landet, men 
enstaka län (dock inte de större jordbrukslänen) noterar en ökning i använd mängd per hektar. 

Den stora mängden herbicider används i spannmål beroende på den stora arealen. Den 
genomsnittliga dosen har sjunkit från 0,5 till 0,4 kg/ha. Av de olika spannmålsslagen är det 
höstvete och vårkorn som dominerar och där har använd mängd/ha minskat, men i råg och 
höstkorn har den ökat. I havre är använd mängd i stort sett oförändrad. Även i sockerbetor 
används relativt mycket herbicider och här är det framförallt dosen som är hög, 2,6 kg. Det är en 
minskning från 1998 då man använde drygt 3 kg/ha. Eftersom arealen sockerbetor har sjunkit 
och förväntas sjunka ytterligare, har dess andel av använda herbicider sjunkit. Det som ökar i 
betydelse är använd mängd i oljeväxter och ”övriga grödor”.  

Eftersom det framförallt är herbicider som hittas i de provtagningar av vatten som görs inom 
Miljöövervakningsprojektet kommenteras de separat nedan. 



   51

3.3.1.1 Lågdosmedel 
De s.k. lågdosmedlen har ökat i användning och det användes 4,4 ton 2006 jämfört med 3,7 ton 
1998. Vad som är ett lågdosmedel är inte helt självklart. Begreppet infördes när sulfonylureorna 
introducerades på marknaden. Idag räknas de flesta preparat som lågdosmedel om de används i 
låga doser fast de inte är en sulfonylurea. I användarundersökningen har preparat såsom Tribunil, 
Ally, Attribut, Express, Gratil, Harmony, Lexus, Monitor, Safari och Titus räknats som 
lågdosmedel.  

Det är mängden verksamt ämne per hektar som har ökat, däremot är det en lika stor andel av 
arealen, drygt hälften av spannmålsarealen, som har behandlats med lågdosmedel. 

3.3.2 Glyfosat  
Glyfosat är det ämne som används i störst mängd av alla växtskyddsmedel. Glyfosat är ett 
totalbekämpningsmedel med systemisk verkan. Det används bl.a. för att bryta träda, fånggröda, 
vall och stubb och användningen är beroende av flera faktorer vilka närmare beskrivs nedan. 

3.3.2.1 Användning av glyfosat 
Användningen av herbiciden glyfosat har ökat under de senaste åren. Som orsak till ökningen har 
angivits: 

• ökad andel höstsådda grödor och minskad jordbearbetning.  

• reglerna för höst- eller vinterbevuxen mark  

• miljöregler för EU-träda. 

• ökade kostnader för mekanisk bekämpning jämfört med sprutning med glyfosat 

De flesta av de faktorer som anses ha påverkat glyfosatanvändningen på ett eller annat sätt är 
beroende av jordbrukspolitikens stödformer och miljöregler. Det huvudsakliga motivet för dessa 
styrmedel är att minska utlakningen av kväve genom att styra jordbearbetningen till tidpunkter 
då risken för utlakning är minimal och grödan har goda möjligheter att utnyttja kvävet. 
Tidpunkterna för jordbearbetning är i regel så utformade att de begränsar möjligheterna till 
effektiv mekanisk ogräsbekämpning och det leder till ett ökat behov av glyfosatbehandling. 

3.3.2.2 Sålda mängder av glyfosat 

Figur 10. Sålda mängder (verksamt ämne) glyfosat, respektive totalt sålda mängder (verksamt ämne) 
herbicider, 1996-2006. Källa: KemI 1997-2007. 
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I figur 10 beskrivs hur mängden såld glyfosat mätt som verksamt ämne varierat mellan åren från 
1996 till 2006. I tabell 7 anges hur stor andel glyfosat utgjort av den totala sålda mängden 
herbicider under samma period. 
Tabell 7. Andel glyfosat av total såld mängd herbicider inom jordbruket, 1996-2006.  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Andel glyfosat 
av total mängd 
herbicider 

34 % 38 % 37 % 38 % 41 % 43 % 46 % 50 % 37 % 49 % 51 % 

Källa: KemI 1997-2007. 

I tabell 8 anges för vilket ändamål man använt glyfosat och där framgår att brytning av stubb 
före sådd är det största användningsområdet. Drygt 55 % av den totala mängden glyfosat 
används till att bekämpa fleråriga ogräs efter skörd av spannmål och oljeväxter. Resterande 45 % 
av glyfosaten används till att bryta fånggröde-, vall- och trädesarealer. Ökningen av denna areal 
har till viss del styrts av CAP. 
Tabell 8. Fördelning av behandlingar med glyfosat, i areal (hektar) och i mängd (kg) verksamt ämne 2006. 

Behandlad areal Areal (ha) Mängd (kg verksamt ämne)  Kg verksamt ämne/ha 

Stubbåker 190 500 269 000 1,4 

Fånggröda 48 800  77 000 1,6 

Vallbrott 45 000 77 000 1,7 

Träda 45 000 69 000 1,5 

Annan behandling* 6 400 7 000 1,1 

Alla behandlingar 336 000 499 000 1,5 

Källa: SCB 2007 * Annan behandling avser all övrig behandling på åker med undantag för behandling mellan 
sådd/sättning och uppkomst i växande gröda. 

3.3.2.3 Skillnader mellan såld och använd mängd glyfosat 
Statistiska centralbyrån har genom åren genomfört ett antal intervjuundersökningar för att följa 
upp lantbrukarnas användning av växtskyddsmedel, den s.k. användarstatistiken.  Utöver detta 
ska importörer och tillverkare enligt lag anmäla alla kemiska preparat, inklusive 
växtskyddsmedel, till Kemikalieinspektionen, som årligen publicerar uppgifter om vilka 
kvantiteter som tillförs den svenska marknaden, den s.k. försäljningsstatistiken 
(Kemikalieinspektionen  2007a).  

I SCB:s intervjuundersökningar om använda mängder växtskyddsmedel inom jordbruket har 
skattningen av förbrukad mängd glyfosatpreparat genomgående blivit lägre än vad 
Kemikalieinspektionens försäljningsstatistik visat (figur 11). Mängden verksamt ämne (aktiv 
substans) uppskattades exempelvis för 1998 av SCB till cirka 250 ton, medan 
Kemikalieinspektionen redovisade en total försäljning till jordbruket på knappt 470 ton. 

Figur 11 visar att uppgifterna skiljer sig åt före 1992, men nästan sammanfaller 1992. För 1994 
och 1996 var användningen inom jordbruket cirka 30 % lägre än den totala försäljningen, och 
1998 var samma användning 45 % lägre, dvs. skillnaden hade ökat ytterligare. 

En del av skillnaden kan förklaras av att glyfosat används även inom andra sektorer utanför 
jordbruket, enligt Kemikalieinspektionen knappt fem procent. Före 1992 tog man bara upp 
användning i olika grödor i användarundersökningen. Från och med 1992 kompletterades 
protokollet med frågor om användning även i trädesbrott, vallbrott och stubb. Detta år stämmer 
också uppgifterna bättre överens än tidigare.  
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Figur 11. Skillnader mellan sålda och använda mängder glyfosat 1990-2006. Punkterna på linjen visar varje 
mättillfälle. Staplarna visar varje användarundersökning.  Källa: SCB 2002 opublicerad och SCB 2007. 
Efter 1992 kan vi se en mycket kraftig uppgång i försålda mängder. Den mängd som enligt 
användarundersökningen används inom jordbruket ligger klart mycket lägre. Ökningen i försålda 
mängder har analyserats närmare i Ökad användning av glyfosat (Jordbruksverket 1999a). 

Till 2006 års statistikundersökningar har skillnaden mellan såld och använd mängd åter minskat 
till cirka 30 % (figur 11). Skillnaderna hade redan tidigare observerats och under 2002 
genomförde SCB därför en utredning om sannolika orsaker till de uppkomna skillnaderna 
(Statistiska centralbyrån 2002, opubl.).  

I studien utreddes några tänkbara förklaringar till skillnaderna i statistikuppgifter: 

 Kemikalieinspektionens importstatistik fick stöd av såväl uppgifter från distributörerna, 
som av SCB:s handelsstatistik, och bedömdes därför som mycket tillförlitlig.  
Lagerhållning i olika led gör att importen och användningen aldrig är lika i verkligheten, 
vidare skiljer sig referensperioderna åt mellan undersökningarna. Användningen av 
glyfosatmedel är också kraftigt väderberoende. Användarundersökningen har endast 
genomförts vartannat år efter 1992 och efter 1998 gjordes den först 2006, vilket gör att 
man kan ha missat år med stor förbrukning. Av KemI:s statistik framgår att importen kan 
skilja uppemot 100 ton verksamt ämne från ett år till ett annat, vilket visar att efterfrågan 
kan skifta snabbt.   

 Exporten från Sverige är enligt handelsstatistiken mycket ringa, och någon systematisk 
gränshandel i konsumentledet bedömdes inte finnas enligt kontakter med Skånska 
Lantmännen.   

 Fördelningen mellan användare utanför jordbruket som görs i Kemikalieinspektionens 
statistik är tämligen godtycklig, men uppgiftslämnarna hävdade att storleksordningen är 
riktig. De uppgifter som fåtts från andra håll om använda mängder glyfosatmedel visade 
endast på små använda mängder. De hektardoser som uppges i användarundersökningen 
är trovärdiga. En underskattning av behandlad areal kan dock inte uteslutas. 

Sammantaget kunde utredningen inte helt nöjsamt förklara de stora skillnaderna mellan såld och 
använd mängd glyfosat i statistikundersökningarna. En del av förklaringen finns sannolikt i de 
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olika tidsreferenserna för undersökningarna och att glyfosat har så många användningsområden 
både i tid och rum, vilket gör det särskilt svårt att få med all användning.  

3.3.2.4 Ändrade förutsättningar 
En behandling med glyfosat har även tidigare varit ekonomiskt mer fördelaktig än 
stubbearbetning. Ändrade kostnadsrelationer genom framförallt kraftigt sänkt pris på glyfosat 
och dyrare drivmedel (dieselskatt) har medfört att den kemiska bekämpningen blivit betydligt 
billigare än den mekaniska (Jordbruksverket 1999b). 

En allmän strävan efter bättre lönsamhet genom att spara tid och kostnader, främst 
maskinkostnader har resulterat i en utveckling mot minskad jordbearbetning och mera 
direktsådd. Detta har inneburit att inte bara stubbearbetning utan även höstplöjning har minskat 
med försämrad effekt på rotogräs, främst kvickrot, som följd. Detta har lett till ett ökat behov av 
kemisk bekämpning med glyfosat.  

Införandet av regler för höst- eller vinterbevuxen åkermark, s.k. grön mark, påverkar dels 
omfattningen av olika typer av grön mark, dels möjligheterna till mekanisk bekämpning. När det 
gäller olika typer av grön mark är det främst införandet av obearbetad stubb och fånggröda som 
kan anses vara en följd av dessa regler. Reglerna innebär i de flesta fall att mekanisk bekämpning 
under hösten försvåras eller helt omöjliggörs, vilket leder till ett ökat behov av en kemisk 
bekämpning med glyfosat. 

Miljöstöden för fånggrödor och flerårig vallodling, som innehåller begränsningar i möjligheterna 
till mekanisk bekämpning kan ha haft betydelse när det gäller behovet av en glyfosatbehanding. 

3.3.3 Fungicider 
Användningen av fungicider har minskat kraftigt mellan 1998 och 2006, från 226 ton 1998 till 
170 ton 2006. Använd mängd per hektar har minskat från 0,62 till 0,47 kg verksamt ämne per 
hektar. Den totala behandlade arealen har dock ökat något, från 14 till 16 %. Så gott som hela 
fungicidanvändningen sker i spannmål och potatis med cirka 70 ton i vardera. 

Att jämföra det torra året 2006 med det regniga 1998 är bekymmersamt och siffrorna måste 
användas med försiktighet. Det har dock hänt en del när det gäller behovsanpassning och vilka 
typer av fungicider som används under de här åren.  

Ungefär halva höstvetearealen behandlas mot svampar och även i vårvete, råg och höstkorn är 
det ungefär den andelen som behandlas. Det är en viss ökning av andel behandlad areal i dessa 
grödor men i höstvete relativt oförändrat. Introduktionen av strobiluriner förbättrade 
lönsamheten av bekämpningarna samtidigt som fler svampsjukdomar blev möjliga att bekämpa 
effektivt. Då flera svampar utvecklat resistens mot dessa har man till stor del fått gå tillbaka till 
de äldre triazolerna. Behovsanpassningen av svampbekämpningen har utvecklats mycket sedan 
1998 och man använder svampmedlen i lägre doser och vet mera om när behandling ska sättas 
in, men resistensutvecklingen hos vissa svampar har samtidigt motverkat fördelarna av detta. 

Den minskade mängden fungicider i potatis torde i sin helhet hänga samman med introduktionen 
av nya fungicider. En större andel av odlingen behandlas och i genomsnitt behandlas varje 
potatisfält sju gånger (inberäknat behandlingar med alla typer av växtskyddsmedel). 

Trädgårdsgrödorna, jordgubbar, äpplen, lök, behandlas alla med stora mängder fungicider per 
hektar. Om den användningen har ökat eller minskat finns inget underlag att bedöma.  Men klart 
är att här finns inte lika stor möjlighet att växla mellan preparat och de nya preparat som bidragit 
till minskade mängder i potatis är inte godkända i trädgårdsgrödor. I frukt och lök finns dock 
prognossystem som bör möjliggöra en god behovsanpassning. 
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3.3.4 Insekticider 
Insektmedlen är den enda typ av preparat där använd mängd har ökat, från 12 ton 1998 till 22 ton 
2006. En del av förklaringen är att 2006 var ett år som gynnade insekter till skillnad från 1998. I 
försäljningsstatistiken ses även en kraftig uppgång 2006 jämfört med de senaste fem åren. 

Mest insektsmedel används i spannmål men nästan lika mycket används i oljeväxter. Även i 
sockerbetor och konservärter används relativt stora mängder insektsmedel. I oljeväxterna 
behandlas en ungefär lika stor andel av arealen de olika åren men använd mängd per hektar har 
ökat kraftigt. Det har troligen sin orsak i att rapsbaggarna blivit resistenta mot pyretroider och 
måste behandlas med en organisk fosforförening i betydligt högre dos. Den ökade arealen 
oljeväxter har också bidragit till en större mängd. En större andel spannmål har behandlats med 
något högre doser jämfört med 1998. Förmodligen hänger det samman med att 2006 var ett 
varmt år och det förekom mycket bladlöss. Dessa behandlades med pirimikarb i relativt hög dos.  

3.3.4.1 Pyretroider 
Pyretroiderna används i liten dos per hektar och har bidragit till att den använda mängden 
insekticider successivt minskat. Ett antal syntetiska pyretroider har introducerats sedan 1980-
talet, vilka ersatte flera andra preparat som användes i högre dos. Samtidigt är pyretroiderna 
mycket bredverkande och har negativ inverkan på nyttoorganismer. Även de naturliga 
pyretroiderna är bredverkande, men de bryts ned snabbare. I miljöövervakningen har man kunnat 
hitta pyretroider sedan analystekniken förbättrats och det låga riktvärde (se kapitel 4) dessa 
ämnen har, gör att de bidrar kraftigt till toxicitetsindexet i de fall de kan mätas. 

3.3.5 Betningsmedel 
Andelen av arealen som såtts med betat utsäde är i genomsnitt 37 % i alla grödor. Frågan har inte 
ställts i tidigare användarundersökningar så någon förändring kan inte uppmätas. Den största 
andelen betat utsäde förekommer i höstvete, råg, rågvete och vårkorn. I dessa grödor betas över 
80 % av arealen. Även konservärter, sockerbetor och raps betas till stor del. I potatis är det cirka 
35 % som betas, matpotatis mer än stärkelsepotatis. Den sålda mängden betningsmedel, enligt 
KemI:s statistik, ligger ganska konstant på drygt 40 ton under 2000-talet. Under 1990-talet var 
försäljningen av betningsmedel betydligt högre, cirka 70 ton. En bidragande orsak till nedgången 
kan vara att det biologiska preparatet Cedemon används i stor utsträckning i vissa grödor. Bland 
dem som svarat att de använder betningsmedel i användarundersökningen är troligen de som 
betat med Cedemon inkluderade. 

3.3.6 Tillväxtreglerande medel 
Den sålda mängden av tillväxtreglerande medel har legat konstant under 2000-talet. I 
användarundersökningen har den totala använda mängden minskat något (från 13 till 12 ton) 
mellan 1998 och 2006 men den mängd som används per hektar har ökat från 0,7 till 0,9 kg. Det 
är framförallt en lägre areal av råg som gör skillnaden. Tillväxtreglerande medel används också i 
frövall och i prydnadsväxtodling och ingår i försäljningsstatistiken, där den sålda mängden 
uppgår till totalt cirka 20 ton. 

3.3.7 Blastdödande medel 
Blastdödning i potatis används på 62 % av potatisarealen, vilket är en ökning från 46 % år 1998. 
Dosen per hektar, 0,37 kg, har minskat från 0,54 kg/ha. Anledningen till denna relativt stora 
minskning är dels att nya preparat kommit i användning, dels att tekniken förändrats. Eftersom 
potatisodlingen också minskat har den totala användningen av blastdödande medel minskat från 
10 till 6,5 ton. 
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3.4 Arealförändringarnas betydelse för använda mängder 
växtskyddsmedel 

3.4.1 Beräkning av arealförändringar 
Jordbruksverket har tidigare (Jordbruksverket 1999b) gjort modellberäkningar av vilken 
betydelse arealförändringarna mellan 1994 och 1998 hade för använd mängd växtskyddsmedel. 
Samma metodik används nu för att beräkna vad enbart arealförändringarna har för betydelse för 
förändringen i mängden använda växtskyddsmedel mellan 1998 och 2006. Underlaget för att 
beräkna vad arealförändringarna kan ha haft för betydelse bygger på följande antaganden och 
approximationer: 

I beräkningarna multipliceras den ökade eller minskade arealen för respektive gröda (utgångsåret 
är 1998), med den genomsnittligt använda dosen för respektive gröda 2006. Som värde på dosen 
används den hektardos som räknats fram för varje produktionsområde och gröda i SCB:s 
undersökning för 2006.  

Man får då ett teoretiskt värde som beskriver vad arealförändringen mellan de här åren skulle 
innebära, i form av ökad eller minskad användning, om inga andra faktorer än hur stor areal av 
grödan som odlades skulle påverka. Det värdet jämförs sedan med skillnaden i använd mängd 
per gröda i SCBs undersökningar 1998 och 2006. Värdena antas visa den verkliga användningen. 

3.4.1.1 Förändringar i total mängd växtskyddsmedel 
Hur den använda mängden växtskyddsmedel skiljer sig mellan 1998 och 2006 i de angivna 
grödorna enligt användarundersökningen (SCB 2007) framgår av figur 12. Den ökning man kan 
se av använda mängder växtskyddsmedel (i oljeväxter och vall) eller minskningen (i höst- och 
vårsäd, potatis, sockerbetor, baljväxter och övrigt) ska alltså relateras till den arealförändring 
som skett. 

Figur 12. Förändring i total mängd använda växtskyddsmedel (kilo verksamt ämne) mellan 1998 och 2006, 
för respektive grödgrupp enligt SCB:s användarundersökningar. Källa: SCB 2007. 
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De grå staplarna (se figur 13 nedan), anger den teoretiska skillnaden i mängden växtskyddsmedel 
om man använt lika stor dos per hektar 1998 som 2006 och hur arealförändringen då skulle ha 
påverkat skillnaden i använd mängd. De vita staplarna anger den verkliga skillnaden i använd 
mängd och är ett mått på hur mycket användningen per hektar förändrats. När de vita staplarna 
visar på en större minskning än de grå har den verkliga användningen minskat mer än vad 
arealförändringen motsvarar.  

Möjliga förklaringar till skillnader kan vara övergång till växtskyddsmedel som används i lägre 
doser än föregångarna, bättre behovsanpassning eller förändringar i odlingstekniken som gör att 
mindre grödareal behandlas med växtskyddsmedel.  

När staplarna sammanfaller, som i figur 14, är ökningen av den använda mängden 
växtskyddsmedel enbart ett utslag av ökad areal. Användningen per hektar är lika stor 2006 som 
1998. Eftersom det är det totala värdet för samtliga växtskyddsmedel som används kan 
förskjutningar mellan olika typer av preparat ha skett.  

3.4.1.2 Grödval och grödgrupper 
De förändringar som skett av arealen av olika grödor beskrivs i avsnitt 2.5. Av de beskrivna 
grödorna har höstvete och oljeväxter ökat medan potatis har minskat.  

3.4.1.3 Höstvete 
I figur 13 framgår hur den beräknade förändringen utifrån ändrad areal och den verkliga 
användningen av växtskyddsmedel i höstvete skiljer sig åt mellan 1998 och 2006. Den använda 
mängden växtskyddsmedel minskar i samtliga områden, även i de områden där arealen ökat. 
Förklaringen är sannolikt den minskning i använda mängder växtskyddsmedel per hektar som 
skett. 1998 användes totalt 0,75 kg/ha medan man 2006 använde 0,59 kg/ha. 92 % av den odlade 
arealen behandlades 1998 och 94 % 2006. En ökad användning av lågdosmedel har bidragit till 
att den använda mängden per hektar minskat. I avsnitt 3.2.5.1 beskrivs närmare hur 
användningen av växtskyddsmedel förändrats i spannmål. 

Figur 13. Förändrad mängd växtskyddsmedel (kilo verksamt ämne) till höstvete mellan 1998 och 2006 Grå 
stapel beräknad mängd utifrån arealförändringar 1998-2006. Vit stapel beräknad mängd enligt SCB:s 
användarundersökningar 1998-2006. Källa: SCB 2007 och 1999.  
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3.4.1.4 Höstraps 
Oljeväxtodlingen har ökat mellan 1998 och 2006 och det är huvudsakligen höstrapsodlingen som 
ökat, från 23 000 hektar till 48 000 hektar. De beräknade värdena och SCB:s uppgifter följer 
varandra relativt väl, se figur 14. Den huvudsakliga odlingen av höstraps sker i Skåne, Västra 
Götaland och Östergötlands län. Använd mängd växtskyddsmedel per hektar skiljer sig mellan 
områdena, i Götalands södra slättbygder ligger den på nästan 1 kg/ha medan den i Götalands 
norra slättbygder ligger på cirka 0,7 kg/ha. Den genomsnittliga användningen i landet var 0,89 
kg/ha 1998 och 0,91 kg/ha 2006. Andelen behandlad areal var cirka 89 % båda dessa år. Vilka 
förändringar som har skett i preparatval och dosanpassning framgår av avsnitt 3.2.5.2 

Figur 14. Förändrad mängd växtskyddsmedel (kilo verksamt ämne) till höstraps mellan 1998 och 2006. Grå 
stapel beräknad mängd utifrån arealförändringar 1998-2006. Vit stapel beräknad mängd enligt SCB:s 
användarundersökningar 1998-2006. Källa: SCB 2007 och 1999.  

3.4.1.5 Matpotatis 
Användningen av växtskyddsmedel i potatis har minskat som en följd av den minskade arealen 
(figur 15). Den verkliga minskningen av mängden växtskyddsmedel är dock betydligt större än 
minskningen av arealen och det förklaras framförallt med användningen av nya fungicider, vilket 
kommenteras närmare i avsnitt 3.2.5.3. 

Det är stor skillnad i användningen av växtskyddsmedel mellan de olika produktionsområdena, i 
Götalands södra slättbygder används cirka 5 kg/ha medan det i övriga delar av landet används 
cirka 2 kg/ha. I Götalands mellanbygder har användningen minskat betydligt mer än vad den 
minskade arealen borde medföra, någon förklaring till det är svårt att ge. I Svealands slättbygder 
har användningen däremot ökat trots en minskad areal och det är också det produktionsområde 
som har högst användning per hektar efter Götalands södra slättbygder. Möjligen kan ett lågt 
antal observationer göra resultatet osäkert i det området. 
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Figur 15. Förändrad mängd växtskyddsmedel (kilo verksamt ämne) till matpotatis mellan 1998 och 2006. 
Grå stapel beräknad mängd utifrån arealförändringar 1998-2006. Vit stapel beräknad mängd enligt SCB:s 
användarundersökningar 1998-2006. Källa: SCB 2007 och 1999. 

3.5 Ekologisk odling 
Det kan vara av intresse att analysera hur stor andel av den totala åkerarealen som används till 
ekologisk odling. Speciellt är det intressant att studera vilka förändringar som inträffat i olika 
delar av landet mellan 1998 och 2006. Detta krävs för att kunna bedöma hur stor del av den 
obehandlade arealen som beror av att där bedrivs ekologisk produktion. 

År 2006 odlades det ekologiskt på cirka 500 000 hektar (figur 16). En fråga som infinner sig är; 
Hur stor betydelse har den ekologiska arealen för den förändrade mängden använda 
växtskyddsmedel?   

3.5.1.1 Grödfördelningen inom ekologisk odling 
För att få ersättning för ekologisk produktion krävs bl.a. att inga syntetiska växtskyddsmedel får 
användas. En varierad växtföljd borde därför vara extra värdefull i ekologisk produktion. Enligt 
figur 16 är dock den huvudsakliga grödan inom ekologisk odling vall, som är en gröda som 
normalt inte kräver kemisk bekämpning (figur 16). 
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Figur 16. Grödfördelning inom ekologisk odling 2006. Källa: Jordbruksverkets databas Dawa 2007. 

Arealen som fick ersättning för ekologisk odling 2006 var cirka 500 000 hektar, vilket är en 
ökning med cirka 290 000 hektar jämfört med 1998. År 2006 odlades det vall på cirka 71 % av 
den ekologiska arealen och spannmål på cirka 16 %. Förändringen 2006 jämfört med 1998 är att 
vallandelen fortsatt öka med 5 %, och att spannmålsandelen minskat med 10 %. Andelen 
ekologisk areal i de olika produktionsområdena visar en ökad andel ju längre norrut området 
ligger, förutom för övre Norrland (tabell 9). Andelen ekologisk areal av den totala åkerarealen 
varierar mellan tre procent i Götalands södra slättbygder och 43 % i nedre Norrland. För den 
ekologiska spannmålsarealen av den totala spannmålsarealen är andelarna låga, med en andel på 
en procent ekologisk spannmål i Götalands södra slättbygder och 26 % i nedre Norrland. 
Tabell 9. Andel av ekologisk areal och ekologisk spannmålsareal av de totala arealerna i de åtta 
produktionsområdena (PO 8). Källa: Jordbruksverkets databas Dawa 2007. 

 
Andel ekologisk areal av total 

åkerareal 
Andel ekologisk spannmål av total 

spannmålsareal 

Götalands södra slättbygder 3 % 1 % 

Götalands mellanbygder 10 % 4 % 

Götalands norra slättbygder 17 % 9 % 

Svealands slättbygder 18 % 9 % 

Götalands skogsbygder 25 % 12 % 

Mellersta Sveriges skogsbygder 31 % 15 % 

Nedre Norrland 43 % 26 % 

Övre Norrland 25 % 18 % 

3.5.1.2 Mängd växtskyddsmedel som skulle ha använts på ekologisk areal 
Enligt en tidigare utvärdering (Jordbruksverket 2004a) innebar ökningen av den ekologiskt 
odlade arealen (som var cirka 11 % av den totala arealen 2002) bara en minskad användning av 
växtskyddsmedel med en till två procent.  
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De nya beräkningarna gjordes på ett liknande sätt som modellberäkningarna 2002, med en 
regional fördelning av den ekologiska arealen som sedan multipliceras med de genomsnittliga 
doserna för respektive region, därefter divideras den framräknade mängden med den totalt sålda 
mängden växtskyddsmedel (exklusive glyfosatmedel).  

Att denna metod användes vid den tidigare beräkningen 2002 berodde av att tillräckligt 
detaljerade data då saknades. Det fanns vid tidpunkten bara data för 1998 om den regionala 
användningen på produktionsområdesnivå. Därför användes 1998 års siffror om användningen, 
men 2002 års grödfördelning och 2002 års försäljningsstatistik. Glyfosat ingick inte alls p.g.a. att 
i 1998 års undersökning fanns inte glyfosatanvändningen med, uppdelad på region eller gröda. 
Vid bedömningen tas inte heller någon hänsyn till att det inom ekologisk produktion är tillåtet att 
använda vissa växtskyddsmedel, såsom naturligt pyretrum och kopparpreparat.  

För jämförelsen skull används dock samma metod återigen, men med 2006 års värden för den 
regionala användningen, grödfördelningen och den totala försäljningen. Beräkningen visar att 
den ekologiskt odlade arealen 2006 är knappt 19 % av den totala åkermarken. Den ekologiska 
arealen resulterar, enligt ovanstående modellberäkning, i en minskning av den använda mängden 
växtskyddsmedel (exkl. glyfosat) med drygt 3 %. Relationen blir ett till fem mellan mängd och 
areal. 

En förklaring till denna relativt lilla effekt är troligtvis att den ekologiska arealen hittills har 
lokaliserats till mjölk- och köttföretag som redan innan omläggningen hade en mycket begränsad 
användning av växtskyddsmedel. För att få en tydlig påverkan på användningen av 
växtskyddsmedel måste arealerna med annat än ekologisk mjölk eller köttproduktion öka i 
Sveriges mer intensivt odlade slättbygdsområden. Vallbaserad mjölk- och köttproduktion har 
inte så stort behov av växtskyddsmedel.  

3.6 Hantering av växtskyddsmedel 
I SCB: s undersökning svarade knappt hälften att de använde växtskyddsmedel. Det är dessa 
personer, cirka 2000 stycken, som har fått svara på frågor kring hur de hanterar sina 
växtskyddsmedel. Om någon annan än odlaren själv sprutar är det den personen som har svarat.  

Generellt sett har hanteringen av växtskyddsmedel förbättrats sedan undersökningen 1998 t.ex. 
var man står när man fyller sprutan och vilken skyddsutrustning som används. Fortfarande finns 
dock vissa brister vid hanteringen.   

Liknande frågor har ställts av några länsstyrelser i samband med behörighetsutbildningarna och 
Säkert Växtskydd (numera Greppa växtskyddet) har kontinuerligt genomfört enkäter om 
hantering. Svaren skiljer sig åt i vissa fall, vilket kommenteras nedan. Information om hantering 
och de risker som är förknippat med den ges bl.a. inom Greppa växtskyddet och i samband med 
behörighetskurserna.  

3.6.1 Utförande av bekämpning 

3.6.1.1 Vem utför bekämpningen 
De flesta, 67 %, utför själva bekämpningen i sin odling. Andelen som själv utför bekämpningen 
har ökat något sedan 1998. Inom projektet Greppa Växtskyddet har man ställt samma fråga och 
fått ungefär samma svar, att det är en utveckling mot att allt färre lejer för att få sprutat. Den 
troliga förklaringen till det är att antalet små gårdar minskat och det var de som lejde för 
sprutning. 

Bland dem som lejer för sprutning är det fler som uppger att det är granne eller annan som 
sprutar än att det är maskinstation. Bland de riktigt små gårdarna, under 20 hektar, är det mer än 
hälften som lejer in sprutningen. Bland dem över 20 hektar sprutar ungefär 70 % av företagen 
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själva och på gårdar över 100 hektar är det 80 % som sprutar själva. Skillnaden i landet är inte 
särskilt stor, med undantag för Norrland där en stor andel inte lämnat någon uppgift alls. Inom 
trädgårdsodlingen sprutar över 85 % själva. 

3.6.1.2 Antal behandlingstillfällen 
Det genomsnittliga antalet behandlingstillfällen är tre gånger per hektar. I genomsnitt för alla 
grödor sprutar man mest i Götalands mellanbygder, knappt fyra gånger. I spannmål sprutar man 
mest i Götalands södra slättbygder, 2,2 gånger, medan man i resten av landet sprutar sin 
spannmål i en fallande skala från söder till norr; 1,7 gånger i Götalands mellanbygder till 1,2 
gånger i Norrland. De grödor som sprutas flest gånger är potatis, drygt sju gånger per hektar och 
sockerbetor, tre gånger per hektar. Av spannmålen sprutas råg och höstvete flest gånger. I betes- 
och slåttervall har ingen sprutat mer än en gång. 

I trädgårdsgrödorna har så gott som samtliga sprutat mer än tre gånger och drygt 60 % av frukt 
och bärodlarna har sprutat mer än sex gånger. I äppleodlingar har man i genomsnitt sprutat 9,5 
gånger. 

3.6.1.3 Bestämma bekämpningsbehovet 
Den vanligaste metoden för att bestämma behovet av bekämpning är inspektion i fält, en metod 
som dock minskat kraftigt jämfört med 1998. Då uppgav 89 % att de grundade sin bekämpning 
på inspektion av fältet, 2006 har den andelen sjunkit till 55 %. Det är framförallt de mindre 
gårdarna som inte gör det. Troligen drivs många mindre gårdar mera extensivt och därför läggs 
liten tid på inspektion i fält. Den stora skillnaden mellan åren tyder på att man lägger mindre tid 
på att fastställa bekämpningsbehovet. Ju större gården är, ju högre andel inspekterar sina fält 
innan en behandling. Så var det inte 1998 när alla storlekar på gårdar och alla delar av landet låg 
mellan 85 och 95 %. Svaren säger dock inget om hur ingående inspektionen är (jämför avsnitt 
2.6.9).  

Näst vanligaste metod är kontakt med rådgivare eller försäljare. Den andelen har ökat sedan 
1998 och uppgick 2006 till ungefär 35 % för såväl rådgivare som försäljare. I de undersökningar 
som gjorts av länsstyrelsen är andelen som anlitar säljare högre än i SCB:s undersökning.  

När det gäller växtskyddsbrev och Internet, som i dagsläget väl får anses vara ungefär samma 
sak, är det bara cirka 20 % som anger att de bestämmer sitt bekämpningsbehov med hjälp av 
dessa hjälpmedel. Den andelen har ökat marginellt sen 1998. Större gårdar och företag i södra 
Sverige använder dessa till sin hjälp i större utsträckning.  

I länsstyrelsernas undersökning är det en högre andel som svarar att de använder växtskyddsbrev 
och Internet. 

3.6.2 Utrustning vid bekämpning 
Det finns ingen statistik på hur många sprutor det finns i landet och hur de är beskaffade, även 
om viss sådan information kan utläsas av protokollen i funktionstesterna. Vad som kommer fram 
i användarundersökningen när det gäller frågorna om typ av spruta, utrustning på sprutan och hur 
mycket den används, är att de flesta sprutor är relativt små och används på en liten areal. Många 
sprutor är mer än tio år gamla och är inte speciellt välutrustade med ny teknik. 

3.6.2.1 Spruttyper och utrustning 
Den vanligaste spruttypen är bomspruta med 12 meters bredd. Mer än hälften av företagen har 
sådana sprutor och en lika stor andel har sprutor som är mer än tio år. Sprutor med 24 meters 
bombredd används av 26 % av företagen och ännu större sprutor hos så litet som en procent av 
företagen. Även om man ser på de större företagen, de över 100 hektar, är det 25 % som 
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använder spruta med 12 meters bombredd. Det är inte heller så att de större företagen har nya 
sprutor i någon större utsträckning, av företagen över 100 hektar, har 48 % en äldre spruta än tio 
år. Störst andel sprutor som är nyare än tre år finns dock hos företag större än 200 hektar. 

På cirka 40 % av företagen används årligen sprutan till mindre än 50 hektar. Sprutor som 
används på mer än 1000 hektar används bara hos 5 % av företagen. Utrustning i form av 
droppskydd finns hos 91 % av företagen, sköljvattentank hos drygt 60 % och 
tankspolningsutrustning hos 40 % av företagen. All form av extrautrustning är vanligare hos 
större företag. Men även om man tittar på de allra största företagen, de över 200 hektar, är det 
fortfarande 5 % som saknar droppskydd och 10 % som inte har sköljvattentank. 

3.6.2.2 Funktionstest 
Andelen sprutor som funktionstestas varje eller vartannat år har ökat från 35 till drygt 50 %. Av 
sprutorna testas 14 % vart tredje år och 18 % med längre intervall än tre år. De som aldrig testas 
eller där uppgift saknas utgör 16 %. För 1998 saknades uppgifter för 19 % av sprutorna och 26 % 
testades mer sällan är vart fjärde år. Det är alltså en övervägande del av sprutorna som testas 
regelbundet och utvecklingen har varit positiv även om funktionstest är frivilligt. Den positiva 
utvecklingen har troligtvis sin grund i dels att flera miljöledningssystem, t ex Sigill och 
”Miljöledning betor”, ställer krav på funktionstest, dels att det fanns ett bidrag 2006 till 
funktionstest, vilket påverkat resultatet.  

Bland lök- och morotsodlarna är andelen som testar minst vartannat år så hög som 80 %, vilket 
sannolikt är ett utslag av hög anslutningsgrad till IP grönsaker. Hos jordgubbs- och äppleodlarna 
är drygt 50 % av sprutorna testade minst vartannat år. 

3.6.3 Skyddsåtgärder 
För att växtskyddsmedel inte ska hamna utanför åkern finns rekommendationer i 
Naturvårdsverkets spridningsföreskrift (SNFS 1997:2) om hur spridningen ska ske. När det 
gäller alla former av vatten (vattendrag, vattentäkter och sjöar), ställs strikta krav på att all 
oavsiktligt spridning som når vattnet måste förhindras. Det finns rekommendationer om vilket 
markanpassat skyddsavstånd som bör hållas i normalfallet. Andra objekt som måste skyddas kan 
vara t.ex. känsliga grödor på närliggande fält, tomtmark, daghem och skolor. Det vindanpassade 
skyddsavståndet bestäms från fall till fall och beror av hur det blåser, temperaturen och 
sprututrustningen. Man rekommenderar att använda tabellverket ”Hjälpreda för bestämning av 
vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”. 

3.6.3.1 Bestämning av mark- och vindanpassat skyddsavstånd 
För att bestämma det vindanpassade skyddsavståndet används inte de hjälpmedel som står till 
buds i förväntad omfattning. Termometer, vindriktningsvisare och vindmätare är nödvändiga 
hjälpmedel både för att kunna bestämma det vindanpassade skyddsavståndet och för att kunna 
föra sprutjournal. Färre än hälften uppger att de använder termometer, vindmätare 70 % och 
vindriktningsvisare cirka 60 %. Tabellverket ”Hjälpredan” används bara av 28 %. Användningen 
av tabellerna har dock ökat sedan 1998, då bara 6 % använde dem. Samtliga hjälpmedel används 
i större utsträckning på de större företagen men även där är användningen relativt låg.  

Bland trädgårdsföretagen är användningen av samtliga hjälpmedel ännu lägre än bland 
jordbruksföretagen. 

För att bestämma det markanpassade skyddsavståndet använder de flesta sig av flera metoder. 
Ungefär hälften säger att de följer Naturvårdsverkets rekommendationer. En stor andel, 35 %, 
anger att de har fasta skyddsavstånd. På den här frågan avviker Norrland från övriga landet 
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genom att över 80 % följer Naturvårdsverkets rekommendationer. Det har troligen sin förklaring 
i att de som är mjölkproducenter är bundna till att följa Sigills regelverk.  

Bland trädgårdsföretagen är det en större andel än bland jordbruksföretagen, drygt 60 %, som 
säger att de följer Naturvårdsverkets regelverk. 

3.6.3.2 Sprutfria kantzoner 
Drygt hälften av företagen har lämnat en sprutfri kantzon och det är en kraftig ökning från 1998 
då 23 % uppgav sig göra det. Större företag och företag i Norrland och Mellersta Sveriges 
Skogsbygder lämnar sprutfri kantzon i större utsträckning, en effekt som troligen kan tillskrivas 
anslutning till Sigill (norra Sverige) eller annat miljöledningssystem (större gårdar). I den andel 
som lämnat sprutfri kantzon ingår inte de som får bidrag för detta.  

3.6.4 Hanteringsåtgärder 

3.6.4.1 Påfyllning av spruta 
Vid påfyllning av sprutan rekommenderas i spridningsföreskriften (SNFS 1997:2) att man ska stå 
på biologiskt aktiv mark, tät platta med uppsamling eller s.k. biobädd. Att fylla på sprutan på 
gårdsplanen, där marken oftast är mycket genomsläpplig, är helt olämpligt. Fortfarande uppger 
16 % av företagen att de fyller sprutan på gårdsplanen. Det är en minskning sedan 1998, då 30 % 
uppgav det. Det är vanligare hos små företag, under 20 hektar, att man står på gårdsplanen. 
Ungefär hälften fyller sprutan på platta. Därutöver står 26 % i fält eller på annan biologiskt aktiv 
mark. Biobädd finns hos 14 % av företagen. Biobädd har ökat mycket sedan 1998, då bara fyra 
procent hade det. Även påfyllning på platta har ökat. I 1998 års undersökning uppgav 30 % att de 
fyllde sprutan där.  

Bland trädgårdsföretagen är det vanligare med biobädd än hos jordbruksföretagen, cirka 20 % 
har det. Andelen som står på gårdsplanen är drygt tio procent. 

3.6.4.2 Riskminskning 
Användningen av växtskyddsmedel regleras i flera olika lagstiftningar, vilket framgår av avsnitt 
2.4. Krav på utbildning för de växtskyddsmedel som ska användas yrkesmässigt är 
Jordbruksverkets ansvarsområde. Arbetsmiljöverket föreskriver vilka åtgärder som ska göras för 
att skydda användaren. Naturvårdsverket föreskriver hur spridning ska ske för att skydda 
omkringliggande miljö. Kemikalieinspektionen svarar för registreringen av alla växtskyddsmedel 
och villkor kopplade till användningen av medlen.  

Kemikalieinspektionen har också de senaste åren genomfört en omregistrering av jordbrukets 
växtskyddsmedel, som har lett till att drygt 80 av de hälso- och miljöfarligaste ämnena 
förbjudits. Utrensningen har möjliggjorts av den lagfästa substitutionsprincipen, som innebär att 
kemiska medel kan totalförbjudas om det finns ett mindre farligt ämne med motsvarande effekt. I 
samband med omregistreringen har också de rekommenderade doserna för många medel 
justerats ned. Tidigare rekommendationerna låg ofta högre än vad som krävdes för att få full 
bekämpningseffekt. År 2007 är drygt 170 kemiska ämnen godkända för användning inom 
jordbruket. Antalet preparat är dock större, eftersom det ofta finns flera tillverkare och/eller olika 
formuleringar.  
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4 Har miljötillståndet förbättrats? 
Tillstånd (Status) 
För att få en god bild av förändringar av tillståndet på miljön avseende förekomst av 
växtskyddsmedel behöver omfattande mätdata från olika mark- och vattenmiljöer användas. För 
detta krävs ett datamaterial som sträcker sig åtminstone över en tidsperiod av tio år.  

4.1 Risker för miljö och hälsa 
Risker för miljön har vi möjlighet att mäta främst genom de data som samlas in i det nationella 
miljöövervakningsprogrammet för jordbruksmark och där data finns från 2002. Viss möjlighet 
finns också att använda data från den regionala pesticiddatabasen som innehåller data från år 
1985, och som huvudsakligen är analyser av växtskyddsmedel. Dessa prover är dock uttagna på 
ett sätt som inte är systematiskt. Hur provtagningen går till och vad som kan analyseras beskrivs 
närmare i avsnitt 4.2. 

4.1.1 Användningen av kemiska växtskyddsmedel 
I Sverige fanns 2006 drygt 170 verksamma ämnen godkända för användning i växtskyddsmedel 
(Kemikalieinspektionen 2007a). Verksamma ämnen i växtskyddsmedel ska bedömas gemensamt 
i EU. För att få användas i Sverige måste ett växtskyddsmedel godkännas av 
Kemikalieinspektionen.  

För att det ska kunna godkännas måste bl.a. följande kriterier vara uppfyllda: det ska vara 
tillräckligt effektivt, inte påverka växter eller växtprodukter på ett oacceptabelt sätt, inte orsaka 
onödigt lidande eller onödig smärta hos ryggradsdjur som ska bekämpas, inte ha några direkt 
eller indirekt skadliga effekter på människors eller djurs hälsa (t.ex. via dricksvatten, föda eller 
foder) eller på grundvattnet, inte påverka miljön på ett oacceptabelt sätt, beskaffenheten hos dess 
verksamma ämnen ska kunna fastställas med lämpliga metoder, resthalter som härrör från 
godkända användningssätt ska kunna bestämmas. I förekommande fall har gränsvärden för de 
jordbruksprodukter som påverkas av användningen som avses i godkännandet tagits fram.  

Medlen godkänns för viss användning beroende på sina egenskaper vad det gäller giftighet för 
olika organismer. För att få köpa och hantera växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs speciell 
dokumenterad kunskap, behörighetskurs, vilken främst är inriktad på att värna hälsa och miljö. 

2006 var 21 verksamma ämnen (37 produkter) godkända som betningsmedel, 33 verksamma 
ämnen (43 produkter) som fungicider, 49 verksamma ämnen (128 produkter) som herbicider, 61 
ämnen (167 produkter) som insekticider och 9 ämnen (lika många produkter) som 
tillväxtregulatorer (KemI 2007a). 

4.1.2 Lättrörliga ämnen 
Ett flertal verksamma ämnen har definierats som särskilt lättrörliga och ingår i den lista som togs 
fram i februari 2007 som bilaga till Naturvårdsverkets allmänna råd 2000:7 (bilaga 1). De flesta 
av ämnena ingår i olika ogräspreparat. Exempel på några verksamma ämnen på listan är 
bentazon, etofumesat och MCPA.  

Dessa lättrörliga ämnen ska betraktas som sådana man bör vara särskilt uppmärksam på vid 
användning inom t ex skyddsområden för kommunala vattentäkter, men det är ingen 
förbudslista. Ursprungligen togs listan fram för ämnen som antogs förorena grundvatten och 
därför borde ingå i analyser av grundvatten. Listan kan hämtas på KemI:s hemsida: 
http://www.kemi.se/upload/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel. 
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4.2 Den nationella miljöövervakningen 
Utöver analysdata från den nationella miljöövervakningen finns en regional databas för 
bekämpningsmedel (pesticiddatabasen) tillgänglig. (Denna databas innehåller data om 
bekämpningsmedelshalter och beskrivs i kap 4.3). I den nationella miljöövervakningens 
programområde för jordbruksmark ingår sedan 2002 delprogrammet för bekämpningsmedel. 
Programmet omfattar enbart undersökningar av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, 
regnvatten och sediment. Undersökningarna genomförs inom fyra små jordbruksdominerade 
avrinningsområden i Sverige (figur 17).  
 

Figur 17. Karta över de fyra avrinningsområdena, åarna samt en nederbördsstation som ingår i det 
nationella delprogrammet för bekämpningsmedel. 

Förutom analyser ingår också insamling av odlingsdata bl.a. användningen av växtskyddsmedel, 
vattenföring och nederbörd. Miljöövervakningen av växtskyddsmedel utförs av avdelningen för 
vattenvård, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), med Naturvårdsverket som ansvarig 
myndighet. Resultaten presenteras på Naturvårdsverkets och SLU:s hemsidor där även 
årsrapporterna finns tillgängliga. 

När det gäller biocider och andra kemikalier som används i samhället ingår dessa i den nationella 
miljöövervakningen genom screeningundersökningar. Undersökningarna är ett första led i att 
identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Screening används för 
att ge underlag för beslut om ämnet i fråga ska inkluderas i löpande tidsserieövervakning eller 
om andra typer av åtgärder för att begränsa riskerna med ämnet behöver vidtas. I sista hand kan 
screeningen leda till beslut om åtgärder för att minska eller förbjuda användningen av ämnet. 

4.2.1 Övervakade områden 
I ”Övervakningsprogrammet för bekämpningsmedel” provtas ytvatten från fyra jordbruksbäckar 
i mindre avrinningsområden (8-17 km2) i Västergötland, Östergötland, Halland och Skåne samt 
från två åar i större avrinningsområden (93 respektive 500 km2) i Skåne (tabell 10 och figur 17). 
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Tabell 10. Bakgrundsinformation om de undersökta avrinningsområdena och åarna. 

a Temperatur och nederbörd avser 30-årsmedelvärde uppmätt vid närmaste SMHI-station. 
b Avrinning avser medelavrinning per år från området sedan mätningarna inleddes (9-17 år sedan) 

4.2.1.1 Grödor och användning av växtskyddsmedel 
Majoriteten av lantbrukarna inom de fyra avrinningsområdena intervjuas varje år för att samla in 
information om grödor, gödsling och användning av växtskyddsmedel (preparat, dos och 
spridningstidpunkt på varje fält). Under tiden 2002-2006 har spannmål varit den vanligaste 
grödtypen i alla områden. I Östergötland och Halland har man odlat potatis på 7-12 % av 
odlingsarealen och trädgårdsgrödor på 1-5 %, i Skåne har man odlat sockerbetor på 28 % av 
arealen, även i Halland odlades 6-9 % sockerbetor. En större andel oljeväxter har odlats i 
Västergötland och Skåne (4-17 %) jämfört med Östergötland och Halland (1-5 %). Andelen 
ärtväxter har under åren varierat i alla områden mellan 2-11 %. 

Användningen av växtskyddsmedel i de fyra avrinningsområdena har sammanställts i en tabell 
(bilaga 2). Det är genomgående mest herbicider som används i de fyra områdena, följt av 
fungicider. Någon trend i mängd eller dos är det dock svårt att utläsa av siffrorna. 
Potatisodlingen i Östergötland och Halland gör att det används förhållandevis mycket fungicider 
i dessa områden. 

4.2.2 Insamling av prover 

4.2.2.1 Ytvatten 
Från bäckarna samlas tidsintegrerade prov in veckovis, med ett delprov var 80:e minut. Det tas, i 
mån av vattentillgång 28 prov i Skåne och 20 prov i vardera av de övriga områdena varje år. 

I åarna tas momentanprov nio gånger per år varav två per månad under maj och juni och ett prov 
per månad under juli till oktober/november. Denna provtagning har skett sedan 2004. 

4.2.2.2 Grundvatten 
Undersökningar av växtskyddsmedel i grundvatten genomförs i samma fyra avrinningsområden 
som provtagningen av bäckarna. Mätningarna har pågått sedan 2001 i Skåneområdet och sedan 
2003 i övriga tre områden. Inom varje område finns två grundvattenlokaler med två rör per lokal, 
ett grundare (2-5 meter beroende på område) och ett djupare rör (3-6 meter beroende på område). 
Ett prov i varje rör tas vid fyra tillfällen: februari, april, augusti och november, totalt sexton 
prover. 

 

Län  Areal 

(ha) 

Jordart Åker Temp.a 

(°C) 

Nederb. a 

(mm/år) 

Avrinning b 

(mm/år) 

Västergötland 776 mellanlera  91 % 6,2 571 348 

Östergötland 1681 lättlera  89 % 6,0 477 160 

Halland 1460 
lerig sand-
lättlera  92 % 7,2 773 343 

Skåne 828 moränlättlera  94 % 7,7 662 213 

Skivarpsån 93  89 %    

Vegeå 500  64 %    
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4.2.2.3 Sediment 
I augusti-september tas sedimentprover från bäckarna i de fyra avrinningsområdena samt från 
åarna, totalt tas sex prover. 

4.2.2.4 Regnvatten 
Regnvatten samlas in från en station som är belägen på Söderåsen, Skåne. Under 2002-2006 har 
cirka tolv regnvattenprover samlats in per år fördelat på sju prover under försommaren (maj-juli) 
och fem prover under oktober.   

4.2.3 Påvisade ämnen i miljön 

4.2.3.1 Provtagning och analys 
Analyserna inkluderar cirka 100 ämnen (varav några är nedbrytnings- eller biprodukter). Främst 
analyseras de som har stor användning, är läckagebenägna, har låga riktvärden och/eller ingår 
som prioriterat ämne i Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).  

Inom programmet görs varje år en bedömning av vilka verksamma ämnen som ska ingå i 
undersökningen. Den nationella statistiken över försålda mängder används, men allra viktigast är 
de uppgifter som lantbrukarna inom varje område lämnar. Tack vare kunskapen om vilka 
preparat som spridits tidigare år, kan det i analyserna inkluderas så stor andel som möjligt av de 
preparat som verkligen används. Den analystekniska sidan utgör ibland en begränsning eftersom 
vissa ämnen inte kan analyseras till en rimlig kostnad. Urvalet av ämnen är inte konstant över 
åren, vilket inte heller är nödvändigt utan det viktigaste är att en så stor andel av använda ämnen 
som möjligt inkluderas. Det har skett en viss metodutveckling genom åren då detektionsgränser 
sänks. 

I grundvatten har 68-76 ämnen analyserats per år, under perioden 2002 till 2006 och totalt har 20 
olika ämnen påträffats (i medeltal 14 ämnen per år). I jordbruksbäckarna har 81-86 olika ämnen 
analyserats per år och i åarna 68-76 st. Totalt har 74 olika ämnen hittats i bäckar och åar under 
den period miljöövervakningen pågått (genomsnittet är 52 ämnen per år). I regnvatten har 74-86 
ämnen per år analyserats och totalt har 51 ämnen påträffats (genomsnittet är 36 ämnen per år) I 
sediment har 48-55 ämnen analyserats per år och totalt har 18 olika ämnen påträffats (i 
genomsnitt tio ämnen per år). 

Koncentrationer som ligger över detektionsgränsen men under bestämningsgränsen, vilket är 
gränsen för att en halt ska kunna beräknas, anges som spår. Bestämningsgränsen är vanligtvis tre 
till fem gånger högre än detektionsgränsen. Både bestämnings- och detektionsgränser varierar 
något mellan olika provomgångar samt mellan vatten av olika karaktär. 

Under 2006 liksom tidigare år utgörs de mest frekvent påträffade ämnena av herbicider (figur 
18). Bentazon är en herbicid som hittades i alla prov från bäckarna, ämnet betraktas som 
lättrörligt och får därför bara spridas på våren. Fynden av klopyralid har minskat med cirka 20 % 
från föregående år. Bland fungiciderna har antalet fynd av azoxystrobin ökat med närmare 30 % 
från föregående år. Både klopyralid och azoxystrobin användes dock i lika stora mängder 2006 
som 2005. Den enda insekticiden som påträffats i mer än 10 % av proven är pirimikarb, ämnet 
påträffades däremot inte lika frekvent under föregående år. 
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Figur 18. Ämnen som återfanns i bäckarna 2006, ordnade efter typ av växtskyddsmedel. Verksamma ämnen 
med fyndfrekvens över tio procent ingår i figuren. 
De funna halterna kan relateras till det gränsvärde som finns för dricksvatten som är 0,1 µg/l 
oavsett vilket växtskyddsmedel det handlar om (med undantag för aldrin, dieldrin, heptaklor och 
heptaklorepoxid). Fynden kan även relateras till de riktvärden som tagits fram av 
Kemikalieinspektionen (se avsnitt 5.3.1). Riktvärdet baseras på ekotoxikologiska data och anger 
den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter på vattenlevande organismer 
(bilaga 3). Värdet skiljer sig avsevärt beroende på ämnets egenskaper. Utifrån dessa värden kan 
ett toxicitetsindex beräknas se vidare avsnitt 5.3. I Sverige finns en lista med 103 riktvärden för 
ytvatten (Kemikalieinspektionen 2004). Knappt hälften av de verksamma ämnena som ingår i 
miljöövervakningen saknar ett svenskt riktvärde. I miljöövervakningen har man då riktvärden 
saknas använt EQS (Environmental quality Standards) då sådana funnits. 

4.2.3.2 Transportförluster 
Figur 19 visar hur de transporterade mängderna varierat de fem år som provtagningen pågått i 
alla fyra områdena. Den höga transport som området i Västergötland uppvisade 2005 har inte 
upprepats, utan samtliga områden ligger 2006 i samma storleksordning som tidigare, vad det 
gäller transporterade mängder. En trolig förklaring till den höga transporten är den kraftiga 
nederbörd som föll i början av juni, kort efter att stora arealer i området besprutats. 
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Figur 19. Utveckling av total transport för avrinningsområdena i Västergötland (O 18), Östergötland (E 21), 
Halland (N 34) och Skåne (M 42) under provtagningsåren 2002-2006. 

Den långsiktiga bilden av transporterade mängder som finns för Skåneområdet visar att 
transporterna är betydligt lägre nu än i början av nittiotalet. Man kan också utläsa hur 
vattenflödet påverkar transporten, när hösten är ovanligt torr som 2005 blir uttransporten i det 
närmaste obefintlig medan kraftigt regnande som hösten 2006 bidrar till en hög uttransport. 

4.3 Miljötillståndet baserat på data från en regional databas 
(pesticiddatabasen). 

Resultaten i detta avsnitt kommer från den ”Regionala pesticiddatabasen” som finansieras av 
Naturvårdsverket och sköts av avdelningen för vattenvårdslära, SLU. Databasen innehåller 
huvudsakligen analysdata av rester från växtskyddsmedel. Redovisning av insamlingsförfarandet 
och strukturen på denna databas finns i olika rapporter (Adielsson m.fl. 2007 och Törnquist m.fl. 
2007). I sammanställningen inkluderas resultat från 7400 olika vattenprover, som var tillgängliga 
i databasen i oktober 2007. Samtliga län och drygt 80 % av landets kommuner är representerade i 
materialet. Vattenprover tagna mellan 1985 och 2006 är inkluderade i sammanställningen. 

Dricksvattenprover från vattenverk har uteslutits från sammanställningen eftersom resultat från 
dessa prover mer beror på valet av reningsmetod än miljöstatus. Ämnen som har förbjudits i 
Sverige före 1993 markeras i tabeller och figurer med en stjärna. I vissa fall är fynden så kallade 
spårfynd (se 5.3.5) och dessa fynd är inkluderade i de relevanta figurerna. Vid redovisning av 
enskilda verksamma ämnen inkluderas endast de ämnen som har analyserats fler än 500 ggr. 
Detta för att minska risken för att enskilda fynd av ett ämne som endast funnits med i få analyser 
ska ges en för stor vikt. 

Vattenproverna delas in i kategorierna grundvatten eller ytvatten utifrån var de är tagna. Om det 
inte framgår om provet kommer från grund- eller ytvatten hamnar provet i kategorin 
ospecificerat. Den största andelen prov kommer från grundvatten. Andelen grundvattenprover 
har ökat med åren på bekostnad av ytvattenprover. Andelen ospecificerade prover har minskat 
något, detta p.g.a. att det oftast är äldre prover som är behäftade med osäkerhet om ursprung. 
Ytvattenkategorin innehåller prover från vattendrag, sjöar, diken, dräneringsvatten och 
dagvatten. Grundvattenkategorin innehåller prover från kommunala dricksvattentäkter, enskilda 
brunnar eller prover ur grundvattenförekomster som inte används till dricksvatten. 
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4.3.1.1 Förekomst av växtskyddsmedel 
Andelen fynd med summahalter över 0,5 µg/l har minskat över åren. Det kan delvis höra 
samman med att andelen grundvattenprover har ökat under åren samt att man tidigare 
analyserade i första hand vid misstanke. Generellt kan lägre koncentrationer i grundvatten än i 
ytvatten förväntas eftersom en viss rening av vatten sker när det rör sig genom markprofilen. 
Även en förbättrad hantering av växtskyddsmedel under åren bör ha påverkat nedgången. Risken 
för punktkällor har minskat genom informationssatsningar på hantering av förpackningar, 
påfyllning och rengöring.  

4.3.2 Grundvatten 
För grundvatten ses en nedgång i antalet lokaler med summahalter över 0,5 µg/l (figur 20). 
Svårigheter att tolka resultaten beror på att antalet lokaler har ökat kraftigt med åren. Ökningen 
av provtagna lokaler från mitten av 90-talet hänger samman med den tidigare 
dricksvattenförordningen SLV, 1993 som föreskrev att råvattnet till dricksvatten skulle 
kontrolleras. I senaste dricksvattenförordningen SLV, 2001 har detta krav tagits bort och fokus 
har flyttats till det vatten som når konsumenterna. Detta gör att man kan förvänta sig att de 
råvattenförekomster som ändå kontrolleras efter denna förändring i stor utsträckning är vatten 
med förmodade fynd. 

 
Figur 20. Fyndfrekvens för grundvattenlokaler med totalhalter över 0,5 µg/l. Ovanför staplarna ges det totala 
antalet prov tagna respektive år. (För 2006 är inte alla analyser klara). 

Det enskilda ämne som står för flest överskridanden i grundvatten är BAM, nedbrytningsprodukt 
till diklobenil (figur 21). Tillsammans med atrazin och dess nedbrytningsprodukt DEA står de 
för tre fjärdedelar av de vanligast påträffade ämnena i grundvatten över åren. Atrazin och 
diklobenil ingick bl.a. i det sedan 1989 förbjudna preparatet Totex strö, ett 
totalbekämpningsmedel som användes i samband med anläggningar och uteslutande på ytor med 
låg biologisk aktivitet och hög läckagebenägenhet, som grusytor, vägbanor, banvallar, etc. 
Risken var därmed stor att de verksamma ämnena kunde transporteras ner till grundvattnet utan 
att brytas ned. När en förorening nått grundvattnet är den fortsatta nedbrytningen långsam och 
problemen med fynd kvarstår under lång tid. 
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Fler ämnen har påträffats i grundvattnet, men dessa har en lägre fyndfrekvens. Glyfosat är det 
ämne som används mest i Sverige, den står 2006 för en tredjedel av den totala användningen av 
växtskyddsmedel. Ämnet har påträffats i 2 % av proverna där det analyserats.  

Figur 21. De vanligaste ämnen som påvisats i grundvatten. Fyndfrekvens för ämnen påträffade i mer än 2 % 
av proverna samt analyserade mer än 500 ggr.  Asterisk (*) anger ämnen förbjudna före 1993. 

Fynd från grundvatten mäts efter den kvalitetsnorm som föreskrivs i EUs grundvattenförordning 
(European Commission, 2006b). Gränsvärdet som föreskrivs är 0,1 µg/l för ämnen och max 0,5 
µg/l för fler ämnen i samma vatten. BAM är det ämne med flest antal fynd över gränsvärdet, 25 
% av fynden har överskridit det. Utvecklingen över tiden är svår att uttala sig om eftersom BAM 
knappt ingick i några analyser alls före 1992 och har analyserats mer än sju ggr så ofta efter 1998 
som åren före. Ämnet visar inga tecken på att minska i antal fynd, det påträffas i halter över 
gränsvärdet i samma utsträckning (cirka 60 % av fynden) alla år från och med 1995. 

Hälften av samtliga analyserade ämnen i grundvatten har varit tillåtna för användning i Sverige 
efter 1992. En femtedel av de analyserade ämnena har aldrig varit registrerade för användning i 
Sverige. Anledningen till att de ändå analyserats är att  man tidigare utgick från analyslistor för 
växtskyddsmedel i livsmedel. 

4.3.3 Ytvatten 
För perioden 1985-2006 ses en minskning av ytvattenlokaler med summahalter över 0,5 µg/l 
(figur 22). Antalet provtagna lokaler har varit ganska konstant över åren, även om lokalerna har 
varierat. Minskningen kan vara en effekt av förändrad hantering av växtskyddsmedel och de 
informationssatsningar som genomförts i t.ex. handlingsprogrammen för att minska 
användningen och riskerna med bekämpningsmedel. 
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Figur 22. Fyndfrekvens för ytvattenlokaler med total summahalt över 0,5 µg/l. Ovanför staplarna ges det 
totala antalet prov tagna respektive år. 

De vanligaste ämnena som påträffas i ytvatten är bentazon, MCPA, diklorprop, mekoprop och 
BAM (figur 23), alla har påträffats i över 15 % av proverna. Av dessa har preparaten som är 
ursprunget till BAM  varit förbjudna att använda efter 1992. De fem mest frekvent funna ämnena 
har även varit vanliga i halter över 0,1 µg/l. Det finns dock en tydlig nedåtgående trend av 
förekomsten av dessa ämnen i halter över 0,1 µg/l och den har minskat när man jämför olika 
tidsperioder. Antalet analyserade prover inom varje tidsperiod är relativt lika och därmed ökar 
jämförbarheten mellan perioderna. BAM är inte med i denna jämförelse eftersom den 
inkluderades i analyser i större utsträckning från 1998, och inte ingick alls före 1993. 

Figur 23. Fyndfrekvens för ämnen påträffade i mer än 5% av ytvattenproverna samt analyserade mer än 500 
ggr. Asterisk (*) visar ämnen förbjudna före 1993. 
De elva vanligaste ämnena redovisas i tabell 11, där maxhalter samt överskridande av riktvärde 
redovisas. Riktvärdena som använts är desamma som i avsnitt 5.3. Terbutylazin är det ämne som 
har påträffats flest gånger i halter över sitt riktvärde. Ämnet har endast påträffats två gånger i 
halter över riktvärdet efter 2003 (året då den förbjöds) och problemet med överskridanden kan 
förväntas minska. Atrazin har inte påträffats över riktvärdet efter 1991. 
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Tabell 11. Ämnen påträffade i ytvatten 1985-2006. Andel prover med fynd över 5 % Endast ämnen som 
analyserats minst 500 ggr är inkluderade. Riktvärdena finns som bilaga 3.    

Ämne Antal prov Andel prover 
med fynd 

Detektions-
gräns 

medianvärde 

μg/l 

Maxhalt 

Μg/l 

Antal prover 
över 

riktvärde 

Andel prover 
över 

riktvärde (%) 

Bentazon 2370 31 % 0,05 80 1 < 0,5 % 

MCPA 2507 27 % 0,05 100 8 3 % 

Diklorprop 2503 18 % 0,10 230 10 < 1 % 

Mekoprop 2505 17 % 0,10 23 2 0,1 % 

BAM* 1112 17 % 0,05 0,11 - - 

Atrazin* 1839 12 % 0,10 3,0 28 2 % 

Isoproturon 1169 12 % 0,05 6,6 11 1 % 

Fluroxipyr 928 12 % 0,05 2,0 - - 

Terbutylazin 1860 9 % 0,10 20 103 6 % 

Etofumesat 753 7 % 0,05 0,3 - - 

Metazaklor 1761 5 % 0,03 25 38 2 % 

∗ Preparatet som är ursprunget till detta ämne förbjöds före 1993. 

En femtedel av ämnena har inte haft någon registrerad användning som växtskyddsmedel i 
Sverige. Detta hänger till stor del ihop med att de tidigaste analyslistorna för analys i vatten 
utgick från listor för kontroll av bekämpningsmedel i livsmedel, där man p.g.a. importen täcker 
upp mer internationellt intressanta ämnen. 

4.4 Rester i livsmedel 
Livsmedelsverket tar kontinuerligt ut prover på livsmedel för att undersöka förekomsten av 
rester av bekämpningsmedel. Följande siffror återfinns i Livsmedelsverkets delrapporter för 
2003 t.o.m. 2007. Den senaste rapporten omfattar perioden januari till april 2007. 

Varje år analyseras mellan 1000 och 1500 prover av färska frukter och grönsaker. Andelen som 
innehåller mätbara rester av bekämpningsmedel har de senaste åren varierat mellan 35 och 75 % 
(Livsmedelsverket 2007). I undersökningen skiljer man inte på växtskyddsmedel och biocider, 
men företrädesvis är det växtskyddsmedel som ingår.  Andelen som överstiger gränsvärdet har 
varit mellan tre och sju procent. Hur många av proven som är inhemska anges inte men av de 
partier som innehåller halter överstigande gränsvärdena har ytterst få inhemska produkter 
återfunnits. Totalt analyserades 1345 prov (såväl svenska som importerade) av färska eller frysta 
frukter och grönsaker 2006. Resthalter påträffades i 25 % av proven varav 64 prov (4,8 %) 
överskred gränsvärdena. I de svenska proven, 224 stycken, fanns det mätbara rester i 25 prover. I 
äpple och potatis förekom överskridande av gränsvärdet i fem fall (2,2 %) (Arne Andersson pers. 
medd.). De resthalter man hittar som överstiger gällande gränsvärden är av insekticider och 
fungicider i olika produkter, t.ex. passionsfrukt, bönor och druvor.  

Att vi kan påverkas av livsmedel producerade i andra länder visar en undersökning av 
växtskyddsmedel i urin som gjordes i Lund 2004.  Undersökningen visade t.ex. att urin under 
hösten bara innehöll hälften så mycket 2,4-D som urin under våren. Slutsatsen från studien blev 
att importerade livsmedel, främst frukt och grönt, var orsaken. Herbiciden 2,4-D har varit 
förbjuden i Sverige sedan 1990 (Littorin m.fl. 2005). 
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5 Vilka är konsekvenserna för miljön? 
Konsekvenser (inverkan) 
Användningen av växtskyddsmedel får konsekvenser för den biologiska mångfalden. 
Konsekvenser är dock svåra att kvantifiera. Men genom att använda olika miljöriskindex kan den 
potentiella risken för påverkan på miljön i viss mån värderas. 

5.1 Påverkan på biologisk mångfald 
Växtskyddsåtgärder kan påverka den biologiska mångfalden på olika sätt. Ett sätt att spalta upp 
problematiken är i effekter som dels beror av om och hur åkermarken behandlas och dels i 
effekter av att växtskyddsmedlen sprids från åkern och ut i ekosystemet. Effekterna kan utöver 
detta beskrivas som direkta eller indirekta ekologiska effekter.  

Med direkta effekter avses de begränsade ekologiska effekterna av bekämpningen t.ex. en 
önskad minskad mängd ogräs eller skadegörare.  Men även de oönskade effekterna kan vara 
direkta, t.ex. dödar vissa insekticider även de insekter som är neutrala eller positiva för 
produktionen.  

Med indirekta effekter avses förändrade betingelser i ekosystemet till följd av t.ex. ändrad 
tillgång på föda eller ändrade konkurrensförhållanden mellan arter. Dessa effekter är svårare att 
kvantifiera då det finns både positiva och negativa samband. 

5.1.1 Effekter i åkermark 
Den areal där växtskyddsmedel inte används alls har ökat med cirka 100 000 hektar mellan 1998 
och 2006. Det beror främst på att 2003 års jordbruksreform påverkat grödfördelningen mot mer 
vall och träda som inte sprutas. Även tidigare reformer, till exempel Agenda 2000, drog i den 
riktningen. Stödregler som förhindrar sprutning och miljöersättningar som stödjer sprutfri odling 
har också påverkat användningen. Utöver detta har lönsamheten i odlingen sannolikt också 
påverkat hur mycket åkermark som behandlas.  

Risken för påverkan av växtskyddsmedel är beroende av vilka medel som används, under vilka 
förhållande och på vilka jordar behandlingen sker och vilka grödor som odlas. Dosanpassning 
och utveckling av nya, för miljön, mindre farliga ämnen har haft stor betydelse för att minska 
riskerna. Risker för miljö kan någorlunda väl bedömas genom de framtagna miljörisk- och 
toxicitetsindexen (se kap 5.2 och 5.3). Långsiktiga förändringar av biologisk mångfald i 
odlingslandskapet fångas inte upp i dessa riskindex. 

En genomgång av vetenskaplig litteratur, som även innefattar flera svenska studier, visar att 
sprutfria kantzoner har positiva effekter på biologisk mångfald (Jordbruksverket 2003a).  
Positiva effekter märks även på insektsfaunan, det gäller både pollinatörer, rovinsekter samt 
insekter som är viktiga som födoresurs t.ex. vivlar och fjärilslarver. Tydliga indirekta effekter 
finns också så till vida att både häckningsframgången hos fåglar (t.ex. rapphöns) och mängden 
skogsmöss ökar till följd av sprutfria kantzoner.  

Fischer och Milberg (1997) har analyserat effekten av sprutfria kantzoner i Sverige. Man 
noterade en artrikare flora i kantzonerna och dessutom en ökad biologisk mångfald i floran i 
angränsande åkerrenar. Effekterna var olika i olika regioner och sannolikt beroende av vilka 
ogräs som finns i området. Fungicider och insekticider med ett brett verkningsspektrum tar även 
död på andra organismer än de som avsetts. I komplexa näringsvävar där organismer påverkar 
varandra blir effekterna svåra att överblicka. I ett ekosystem med flera olika pollinatörer och 
växtarter kan t.ex. många specialister vara beroende av att generalisterna balanserar systemet. 
Om generalisterna minskar eller slås ut kan ekosystemet kollapsa. En god förståelse för hur arter 
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interagerar och fungerar är alltså också nödvändig för att korrekt kunna uppskatta effekter av 
växtskyddsmedel på biologisk mångfald.  

I teoretiska ekologiska resonemang kan man tänka sig slutsatser som att höga koncentrationer 
minskar mångfalden medan låga faktiskt kan öka mångfalden om de använda växtskyddsmedlen 
slår hårdast mot arter som är konkurrensstarka (Rohr m.fl. 2006). Rohr m.fl. konstaterar också att 
förståelsen för hur medlen används är avgörande för att man ens ska kunna uppskatta den 
kvalitativa riktningen på indirekta effekter i ekosystemen. 

Jordbrukslandskapets fåglar har minskat kraftigt i Sverige och även vanliga arter minskar 
numera kraftigt (Lindström & Svensson 2006). Minskningen är liknande den i övriga Västeuropa 
och orsakerna till minskningen kan sammanfattats som brist på heterogenitet (Benton m.fl. 
2003). Det leder till minskad variation i olika skalor, såväl i rummet som över tiden. 
Minskningen har således flera orsaker där växtskyddsmedelsanvändningen kan vara en del. 
Användningen av växtskyddsmedel är dessutom svår att renodla från andra förändringar. 
Exempel på andra förändringar i jordbruket som har betydelse för biologisk mångfald är 
jordbearbetning, geografisk fördelning av djurgårdar, växtföljder, nya grödor, skötsel av 
småbiotoper, tidpunkten för olika brukningsåtgärder samt nedläggning av jordbruksmark. 
Faktorer bakom fåglarnas minskning är olika för olika arter. För flyttfåglar kan orsakerna till 
minskningen ibland finnas i andra länder. 

En minskning av ogräs påverkar indirekt vissa insekter och slutligen även de fåglar och andra 
djur som lever på dessa insekter. Denna effekt blir densamma om ogräset bekämpas mekaniskt 
och en övergång till intensiv mekanisk bekämpning kan ha negativa effekter på fåglarnas 
häckning. Detta har nyligen demonstrerats i en studie där förlorade bon hos tofsvipor till följd av 
fler och intensivare körningar i fälten, var betydligt vanligare på ekologiska gårdar (Kragten & 
De Snoo 2007). 

Det finns flera exempel på studier som visar att användningen av växtskyddsmedel har indirekt 
betydelse genom förändrade möjligheter till överlevnad och fortplantning, även för arter som inte 
direkt påverkas av bekämpningen (Campbell & Cooke 1997, Morris m.fl. 2005, Hart m.fl. 2006). 
Indirekta effekter av växtskyddsmedel på faunan förorsakas oftast av ändringar i arternas 
födotillgång. 

Det går att påvisa effekter av växtskyddsmedel på markorganismer. Biomassan i åkermarken 
minskar i regel inte. Utslagna organismer ersätts av andra som kan ha en annan funktion 
(Torstensson 1994). Förändrade effekter i marken kan inkludera effekter på kvävebalanser eller 
på möjligheten att bryta ned andra växtskyddsmedel, exempelvis finns markorganismer som kan 
använda herbiciden MCPA som energikälla (Torstensson 1990). 

5.1.2 Effekter utanför åkermark 
Den andra påverkan på ekosystemet är om växtskyddsmedel sprids vidare från åkern. Sådan 
spridning kan bero på haverier eller oaktsamhet men också på läckage och spridning via mark - 
markvatten, ytavrinning eller lufttransport. Spridningsriskerna beror bl.a. av när, var, hur och 
vilka växtskyddsmedel som används. Utvecklingen har till viss del styrts mot vattenlösliga 
växtskyddsmedel för att komma ifrån problemen med de fettlösliga som lagrades upp i 
människor och djur. 

Trots de omfattande krav som ställs kring godkännande och på utbildning av användare kan 
växtskyddsmedel hittas i naturmiljön. Det förekommer också analyserbara halter av en mängd 
bekämpningsmedel såsom (biocider) och andra kemikalier som används inom och utanför landet. 
Vad dessa, oftast låga halter, kan ha för inverkan på komplicerade ekosystem är svårt att 
överblicka. Det är alltså svårt att särskilja effekter av växtskyddsmedel från effekter från andra 
kemikalier. Som en jämförelse till hur många växtskyddsmedel som registrerats och används i 
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Sverige, drygt 170 verksamma ämnen, finns det totalt cirka 70 000 kemiska produkter 
registrerade på marknaden (Kemikalieinspektionen 2007b).  

Många av de kemikalier som används i samhället kommer ut i miljön, exempelvis via 
reningsverk eller atmosfäriskt nedfall. De flesta kan med dagens metoder analyseras på en 
relevant nivå, men knappast alla eftersom nya ämnen ständigt tillkommer. Exempelvis har det 
gjorts undersökningar av förekomsten av biociden triclosan i vatten och fisk (Naturvårdsverket 
2003). Triclosan är ett bakteriedödande ämne som är vanligt förekommande i bland annat 
tandkräm, deodorant och sportkläder. Slutsatsen var att triclosan var allmänt förekommande i 
både vatten och fiskgalla. Utöver andra i samhället använda kemikaliers egna effekter kan det 
dessutom finnas synergieffekter mellan dessa och växtskyddsmedel.  

De biologiska konsekvenserna av att växtskyddsmedel sprider sig utanför åkermark är troligen 
störst i vattenmiljöer. Transport från åkermark till vattendrag kan ske genom t.ex. vindavdrift, 
urlakning och nederbörd. Det finns inga undersökningar från Sverige som visar att dagens 
hantering av växtskyddsmedel i Sverige innebär ett långsiktigt problem i vattenmiljöer, men 
samtidigt finns det inte heller några undersökningar som visar det motsatta.  

Tydlig påverkan på flora och fauna i vattendrag är normalt kortvarig, men en sådan påverkan kan 
få stora akuta ekologiska konsekvenser, vid olyckor eller haverier. Mer diffus påverkan är svår 
att kvantifiera eller att härleda till växtskyddsmedel. Det vi vet om risker för påverkan är de 
överskridanden av riktvärden (framtagna i laboratorieförsök) som vi har varje år inom 
miljöövervakningen (45 stycken av 16 ämnen 2006). Riktvärdena är ett mått på toxiciteten för 
vattenlevande organismer. Det saknas dock systematiska tillämpade undersökningar för att säkert 
kunna bedöma vilka problem som finns med påverkan på vattenlevande organismer. 

Wendt-Rasch (1998) har sammanfattat forskningen kring herbiciders effekt på biologisk 
mångfald i vattenmiljöer i Sverige. Effekter på olika arter och på funktionella grupper kan vara 
mycket olika och olika beroende på i vilket sammanhang de förekommer. Herbicidtoleranta alger 
får en konkurrensfördel och dominerar kontaminerade vattensystem. Även om herbicider i 
naturliga vattensystem troligtvis mycket sällan når sådana halter att de är direkt giftiga har 
effekter på både fördelningen av vattenväxter och djurplankton konstaterats. Effekter i 
näringskedjan är också påvisade både av herbicider och insekticider och med koncentrationer 
som kan förväntas förekomma naturligt och det finns tendenser att vattenväxter missgynnas 
gentemot alger på ett sätt som påminner om de förändringar som kan ses i övergödda system 
(Wendt-Rasch 2003). 

5.1.3 Användning av olika miljöindex för att uppskatta risker 
Sålda mängder av växtskyddsmedel och uppmätta halter i vatten ger i sig ingen direkt 
uppfattning om vilka miljö- och hälsorisker som är förknippade med dessa värden. Ett försök att 
värdera de olika ämnenas miljörisker ges i form av index. De index som har använts i Sverige är 
dels ett hälso- och miljöriskindex (PRI), dels ett toxicitetsindex (PTI).  

Hälso- och miljöriskindexet PRI (Pesticide Risk Indicators) ger ett värde på de potentiella risker 
som är förknippade med den mängd växtskyddsmedel som sålts i landet under ett år. 
Toxicitetsindexet PTI (Pesticide Toxicity Index) ger ett värde på de ämnen som man funnit vid 
mätningar i vatten om de halter man uppmätt överstiger den gräns (riktvärde) där ämnena anses 
skadliga.  

De värden man får fram i dessa index kan bara användas för att jämföra olika verksamma ämnen 
eller användningen av växtskyddsmedel mellan olika år eller fynden i vatten vid olika tillfällen. 
Man kan enkelt uttryckt säga att man i första hand satt poäng på de miljörisker utanför åkern som 
kan uppkomma och är förknippade med användningen.   
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5.2 Beskrivning av PRI - Riskindex 
För att kunna mäta hälso- och miljöriskerna från växtskyddsmedel har två olika 
beräkningsmodeller tagits fram, bl. a. utifrån försäljningsstatistiken. Det är PRI-Nation och PRI-
Farm (Pesticide Risk Indicators). Med hjälp av dessa modeller får man fram riskindikatorer i 
form av en siffra. Riskindikatorerna ska inte ses som ett absolut mått på de verkliga riskerna utan 
de kan bara visa trenden i potentiella risker på lands- eller på gårdsnivå (Bergqvist, 2004). 

5.2.1.1 Nationell riskindikator (PRI-Nation) 
PRI-Nation kan användas för att redovisa hur olika åtgärder har inverkat på riskerna med 
växtskyddsmedel i Sverige. Riskindikatorer räknas fram för varje verksamt ämne som ingår i ett 
växtskyddsmedel. Det är en indikator för hälsorisker och en för miljörisker. Uppdatering, 
underhåll och redovisning av PRI-Nation administreras av Kemikalieinspektionen. 

5.2.1.2 Riskindikator för gårdar (PRI-Farm) 
PRI-Farm kan användas för att mäta risktrender på enskilda gårdar. Tester som utförts på ett 
antal gårdar har visat att modellen uppfattas som användarvänlig och att den kan bli ett 
användbart verktyg för sina syften. PRI-Farm vidareutvecklas för närvarande av ”Odling i 
Balans”. 

5.2.1.3 Beräkningar PRI-Nation 
Båda modellerna är baserade på samma princip där fara och exponering poängsätts och 
multipliceras med antal behandlingar. Uppgifterna är hämtade från fältdata, där sådana finns 
tillgängliga och från expertbedömningar. 

Följande uppgifter används vid beräkning av miljö- och hälsoindikatorer för PRI-Nation: 

• Försålda kvantiteter 

• DT50lab och DT50fält, halveringstid i jord i laboratorieförsök respektive fältförsök  

• Koc, mått på ett ämnes fördelning mellan vatten och jord (adsorption) baserat på jordens 
innehåll av organiskt kol  

• Kow, fördelningskoefficient mellan oktanol och vatten  

• BCF, biokoncentrationsfaktor 

För varje produkt (en representativ produkt per verksamt ämne): 

• rekommenderad dos  

• spridningsmetod 

• spridningsfrekvens 

• formulering  

• farokategori  

• R-faktorer (utvalda miljö- och hälsoriskfaktorer) 

De båda modellerna kompletterar varandra för närvarande. I ett längre perspektiv är det önskvärt 
att kunna väga samman resultat på gårdsnivå så att dessa också ska kunna bidra till att beskriva 
risktrender på nationell nivå. 
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5.2.1.4 Resultat nationell riskindikator (PRI-Nation) 
Resultatet redovisas som den årliga summan av samtliga verksamma ämnens miljö- respektive 
hälsoriskindikatorer. Dessa jämförs sedan med totalt antal hektardoser varje år. De tre 
dataserierna är indexerade med 1988 som basår (index 1988 = 100) för att betona den relativa 
förändringen över tiden. Som framgår av figur 24 har de risker, som användningen av 
växtskyddsmedel varje år medför, minskat. Det första år man beräknade index, 1988, sattes det 
summerade riskindexet till 100 och 2006 är riskerna för miljön summerade till 70 och riskerna 
för hälsan till 30. Antalet hektardoser har hela tiden legat på ungefär samma nivå. När 
riskindikatorer för alla verksamma ämnen i samtliga växtskyddsmedel summeras och jämförs 
med den totala användningen av växtskyddsmedel under perioden 1988-2006 syns en minskning 
av riskerna. Detta gäller särskilt hälsoriskerna. 

Figur 24. PRI-Nation Förändringar av de summerade riskindexen för miljö och hälsa samt jämförelse med 
antal hektardoser för åren 1988 – 2006. Referens =100 för år 1988. Källa: KemI 2007a. 
Minskningen av riskerna kan bl.a. förklaras med riktade informations- och rådgivarinsatser, en 
framgångsrik reglering av vissa problemprodukter och en produktutveckling som varit gynnande 
för att uppnå en lägre riskexponering. Det senare berör t ex bättre formuleringar som minskar 
exponeringen för dem som sprider medlen samt att en ökad andel av doserna är betat utsäde. 
Betning har den fördelen att det kraftigt minskar risken för att växtskyddsmedlet ska hamna på 
fel plats och att det går åt betydligt mindre mängder än vid sprutning. 

5.3 Beskrivning av PTI - Toxicitetsindex  
Med toxicitetsindex ges ett generellt mått på toxicitet. Det bygger på den uppmätta haltens värde 
i förhållande till riktvärdet. Indexet kan användas för att göra uppföljningar av rådande tillstånd 
men är även tillämpbart för bevakning av förändringar i potentiell toxicitet över tiden vid en och 
samma provpunkt (Munn & Gilliom 2001). Det går även att göra jämförelser mellan områden. 
Den svenska metoden för att beräkna indexet är en modifiering av den amerikanska (Asp & 
Kreuger 2004b).  

Den indexberäkning som används baseras på en metod för att beräkna toxicitetsindex som har 
tagits fram och använts av U.S. Geological Survey inom det amerikanska 
miljöövervakningsprogrammet National Water-Quality Assessment. Metoden benämns där 
Pesticide Toxicity Index (PTI).  
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Indexvärdet anger en uppskattad toxicitet som orsakas av växtskyddsmedel och beräknas som 
summan av toxicitetskvoter, dvs. uppmätt halt för varje påträffat ämne, dividerad med riktvärdet 
för respektive ämne (se ekvationen nedan). Halten av verksamma ämnen i växtskyddsmedlen 
uttrycks i samma enhet som riktvärdet. En hög kvot anger en hög toxicitet.  

PTI = iE
iRVi=1

n

∑    (1) 

 

PTI =   PesticideToxicityIndex 
 (toxicitetsindex) 

Ei =  Halt av verksamt ämne i 

RVi =  Riktvärde för verksamt ämne i 

n =  Antalet verksamma ämnen 

 

5.3.1 Riktvärden för verksamma ämnen 
Att ett ämne påvisas i vatten innebär inte automatiskt att det ger upphov till skador på 
vattenlevande organismer. För att kunna bedöma vilken eventuell risk exponeringen utgör måste 
halterna ställas i relation till den effekt som de olika ämnena har på vattenlevande organismer. 
Riktvärden utgör här ett redskap i bedömningen av de potentiella effekter växtskyddsmedel kan 
förorsaka då de transporteras till omkringliggande miljöer. Att ta fram riktvärden för ytvatten för 
verksamma ämnen i nu godkända växtskyddsmedel har varit en del i svensk miljöstrategi och har 
utgjort ett av delmålen i miljökvalitetsmålsarbetet (bilaga 3). Riktvärdena har tagits fram vid 
KemI (Kemikalieinspektionen 2004). Riktvärdet anger den högsta halt då man inte kan förvänta 
sig några negativa effekter av ett ämne. Riktvärdet utgör en sammanvägning av utvärderade 
toxicitetsstudier för olika vattenlevande organismer och är avsedda att skydda också den 
känsligaste organismen i vattenekosystemet (Norberg 2004). 

Underlaget för beräkning av riktvärden för växtskyddsmedel baseras på ekotoxikologiska 
studier. En litteraturgenomgång visar att metodiken för att ta fram riktvärden varierar mellan 
olika länder. Detta medför att samma ämne kan få olika riktvärden i de olika länderna. Det 
innebär också skilda roller för riktvärden i de olika ländernas miljöpolicy och ger därmed även 
den akvatiska miljön olika grad av skydd.  

I USA beräknas exempelvis riktvärdet Criteria Maximum Concentration (CMC) utifrån akut 
toxicitetsdata och anger därmed den högsta halt som vattenlevande organismer kan utsättas för 
under en kort tids exponering. Det svenska riktvärdet uttrycks också som ett enkelt värde men 
beräknas utifrån både akuta och kroniska toxicitetsstudier. 

Ämnen med låg vattenlöslighet tenderar att söka sig från vattenfasen för att binda till partikulärt 
material och inkorporeras i bottensediment. Då även bottensediment utgör habitat för många 
organismer kan sediment vara en exponeringskälla för vattenlevande organismer. Vid beräkning 
av svenska riktvärden görs för närvarande, liksom i de flesta andra länder, inga speciella 
beräkningar för ämnen med låg vattenlöslighet. 
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5.3.2 Beräkning av toxicitetsindex med data från miljöövervakningen 

5.3.2.1 Provplatser 
Datamaterialet till beräkning av toxicitetsindex är hämtat dels från det nationella 
miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel, dels från två åar från den regionala 
miljöövervakningen. Dessa två är Saxån i Skåne (Ekologgruppen 2006) och Gothemsån på 
Gotland (MHK & Lst Gotland). Saxåns avrinningsområde innehåller mer åkermark än 
Gothemsån (tabell 12). I de regionala åarna har provtagning pågått under flera år. Metodiken har 
dock inte varit helt konsekvent, utan antalet prover (se tabell 13) och analyserade ämnen (tabell 
14) har varierat mellan åren. Resultaten från dessa undersökningar har lagrats i den regionala 
pesticiddatabasen som finns vid SLU (se kap 4.3).  
Tabell 12. Avrinningsområdenas storlek och den procentuella andelen jordbruksmark för respektive område. 

 Objekt  Område Storlek (km2) Andel jordbruksmark 

Typområden Halland 15 92 % 

 Skåne 8 94 % 

 Västergötland 8 91 % 

 Östergötland 17 89 % 

    

Åar Gothemsån 477 50 % 

 Saxån 350 80 % 

 Skivarpsån 93 89 % 

  Vegeå 500 64 % 

Den tidsperiod som valts för beräkning av toxicitetsindexet är åren 1998-2006, i tabell 13 visas 
antalet prov som samlats in från vattendragen de olika åren. År 2002 startade den nationella 
övervakningen av växtskyddsmedel i de fyra typområdena och i två åar. Inom 
miljöövervakningen har en mer systematisk provtagning skett vad det gäller val av provplatser 
och analyser. En närmare beskrivning av beräkningarna bakom toxicitetsindexet och analyserna 
finns att läsa i en teknisk rapport från KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel CKB 
2008 (opubl.). 
Tabell 13. Antal analyserade prov per år för typområden och åar. 

Objekt Område 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Typområden Halland 0 0 0 0 20 22 20 22 21 

 Skåne 31 31 29 26 29 24 29 22 29 

 Västergötland 0 0 0 0 21 22 19 22 21 

 Östergötland 0 0 0 0 20 22 21 22 19 

           

Åar Gothemsån 2 2 2 2 4 2 3 3 3 

 Saxån 3 4 8 1 6 4 5 5 4 

 Skivarpsån 9 8 0 6 8 8 9 9 9 

 Vegeå 9 8 0 5 8 8 9 9 9 

5.3.3 Urval av ämnen 
Urvalet av ämnen som inkluderas i en indexberäkning är viktigt för att få representativa resultat. 
I den här studien ingår de ämnen som varit föremål för analys inom det nationella 
miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel och som varit godkända efter 1992. Det 
betyder att BAM, atrazin, 2,4-D, diuron och lindan har uteslutits trots att dessa ämnen påträffats 
inom miljöövervakningen. Inom typområdena har antalet analyserade ämnen ökat något sedan 
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starten 2002 (tabell 14). I Gothemsån och Saxån har antalet analyserade ämnen varierar mycket 
mellan åren, speciellt under de första årens provtagning. Alla prov är inte analyserade på 
samtliga ämnen. Mot slutet av perioden har antalet analyserade ämnen stabiliserat sig. 
Tabell 14. Antal analyserade ämnen per år för typområden och åar som ingår i denna sammanställning. 

Objekt Område 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Typområden Halland - - - - 67 69 73 76 72 

 Skåne 76 73 71 73 66 68 73 76 72 

 Västergötland - - - - 66 68 73 76 72 

 Östergötland - - - - 67 69 73 76 72 

           

Åar Gothemsån 6 6 8 10 56 11 62 62 56 

 Saxån 3 16 20 20 58 58 64 64 55 

 Skivarpsån 15 16 - 50 58 59 64 66 59 

 Vegeå 15 15 - 50 58 59 64 66 59 

- = ingen provtagning 

5.3.4 Riktvärden i beräkningen 
Ungefär hälften av de ämnen som fått ett riktvärde av Kemikalieinspektionen ingår i 
miljöövervakningen. I den här sammanställningen har man använt sig av den uppdatering av 
nitton ämnen som gjorts (Maria Linderoth pers. medd.). 

Det finns ämnen och nedbrytningsprodukter som nu ingår eller har ingått i miljöövervakningen 
men som saknar svenskt riktvärde. Indexberäkningarna fordrar dock att alla påträffade ämnen 
har ett riktvärde att relatera fynden till. För att få riktvärden för samtliga påträffade ämnen har 
Kemikalieinspektionens lista kompletterats, med i första hand de europeiska värdena för 
prioriterade ämnen (European Commission 2006a) och i andra hand med holländska värden 
(Otte & Evers 2005 samt Schrap et al 2006). I Holland använder man en metod för att ta fram 
Maximum Permissible Concentration som liknar den svenska metoden för riktvärden (Asp m.fl. 
2004a). För ett ämne, flamprop, har också ett norskt riktvärde använts (Ludvigsen & Lode 2005), 
eftersom det inte fanns något holländskt.  

De riktvärden som använts för beräkningar av toxicitetsindexet i den här rapporten varierar 
mellan 100 µg/l och 0,0001 µg/l. Ett högt riktvärde innebär att ämnet inte är speciellt giftig. De 
lägsta riktvärdena är på en så låg nivå att de är svåra att analysera till den koncentrationen. Med 
dagens analysmetoder kan de flesta ämnen detekteras ner till en koncentration på cirka 
0,001 µg/l, men för fem ämnen är detektionsgränsen fortfarande högre än riktvärdet. Det betyder 
att dessa ämnen kan finnas i giftiga halter i vattnet utan att de kan detekteras i analyserna. De 
ämnen som det gäller är betacyflutrin, deltametrin, esfenvalerat, imidakloprid och permetrin. 
Jämförelsen är gjord mot de detektionsgränser som var aktuella 2006, tidigare år var det fler 
ämnen som inte kunde analyseras ner till sitt riktvärde. 

5.3.5 Förutsättningar för beräkning av toxicitetsindex 
Jämförelser mellan år eller mellan områden kräver att provtagningsmetodik och analyser 
stämmer väl överens. Eftersom toxicitetsindexet (PTI) är en summa blir indexet mycket känsligt 
för både antal prover och antal analyserade ämnen. Det är också viktigt att ämnen som är 
relevanta för just det området har analyserats om syftet är att uttala sig om den totala effekten 
från växtskyddsmedel i ett vattendrag.  
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Indexet kan i detta sammanhang antas utgöra ett bra underlag för att följa trender vad det gäller 
samlad påverkan på vattendragen från växtskyddsmedel eftersom en stor andel av de använda 
aktiva ämnena är inkluderade i analyserna. Jämförelser blir möjliga eftersom undersökningarna 
bedrivits på samma sätt i de fyra typområdena och i de två åarna som ingår i den nationella 
miljöövervakningen. I Skåneområdet tas fler prover per säsong än i övriga tre typområden, då 
spridningssäsongen är längre i landets sydligaste delar. De ämnen som analyseras har ändrats 
över tiden så att de motsvarar användningen i så stor utsträckning som möjligt.  

I de regionalt övervakade åarna har provtagningsfrekvensen varierat mellan åren. Det är också 
olika hur många ämnen som analyserats i proven. Efter en inledande genomgång av materialet 
visade det sig därför att åren 1998 till 2001 inte var lämpliga att använda för en indexberäkning. 
Från och med år 2002 är däremot antalet prov mer homogent (tabell 13 och 14). 

5.3.5.1 Utveckling av analysmetod 
Utveckling av analysmetoden över tiden gör att trender för en längre tidsperiod påverkas. 
Förbättrad analysmetod innebär i första hand att detektionsgränsen sänkts vilket gör det möjligt 
att påträffa ämnen vid en lägre koncentration än tidigare. En beräkning gjordes för att visa hur 
det skulle se ut om inte detektionsgränsen sänkts (figur 30). Den vanligaste detektionsgränsen för 
år 1998 (det första året) användes som nedre gräns för vad som kan detekteras.  

Alla fynd med en koncentration lägre än 0,02 µg/l uteslöts vid beräkningen av PTI. Spårfynd (se 
nedan) inkluderades endast när detektionsgränsen var som lägst 0,02 µg/l. Åren mellan 1998 och 
2000 angavs endast bestämningsgräns vid rapporteringen från laboratoriet, och för att få fram en 
realistisk detektionsgräns så antogs den till en tredjedel av bestämningsgränsen (gränsen för att 
en halt ska kunna beräknas).  

5.3.5.2 Hantering av spårfynd 
Analysresultaten inom den nationella miljöövervakningen rapporteras som en halt i de fall där 
koncentrationen överstiger bestämningsgränsen. När ett ämne överskrider detektionsgränsen men 
inte bestämningsgränsen så rapporteras detta som ett spårfynd. I beräkningarna av 
toxicitetsindexet har spårfynden angetts till medelvärdet av detektionsgränsen och 
bestämningsgränsen.  

Data från Saxån och Gothemsån kommer från olika laboratorier med olika sätt att rapportera. En 
del laboratorier anger endast en generell påvisningsgräns, vilket är det samma som 
bestämningsgräns. I de fall som det angetts spårvärde men inte funnits komplett information om 
detektionsgräns och bestämningsgräns, så har spårvärdet satts till bestämningsgränsen.  

I figur 25 anges andel ämnen som överskrider riktvärdet. I den typen av sammanställning har 
spårfynden endast räknats med när riktvärdet varit högre än detektionsgränsen, d.v.s. när det 
säkert kan sägas att riktvärdet överskridits. 

5.3.5.3 Påträffade växtskyddsmedel i typområdena 
Provtagning i typområdena har pågått i fem år. Ungefär 40 % av ämnena har inte påträffas i 
något vattenprov, 40 % hittas men i koncentrationer lägre än riktvärdet och de resterande 20 % 
hittas någon gång under säsongen i koncentrationer som överskrider sitt respektive riktvärde 
(figur 25). Det är normalt att det förekommer variationer mellan åren, dels används preparaten i 
olika omfattning och dels är påverkan av väderleken stor. 
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Figur 25 Den procentuella fördelningen av ämnen som påträffas över riktvärdet, påträffats men under 
riktvärdet eller inte påträffats alls i typområdena sammantaget.  

I Skåneområdet påbörjades provtagningen tidigare än i de andra områdena vilket ger en längre 
tidsserie. Under de nio åren har det skett en ökning av andelen ämnen som har påträffats, i början 
var det cirka 80 % som inte påträffades under året, medan 2006 var det cirka 60 % som inte 
påträffades. En anledning är att detektionsgränserna har sänkts, d v s idag kan vi hitta ämnen i 
lägre halter än tidigare. Det betyder att ämnena kan ha funnits i vattnet även tidigare, men utan 
att de kunde påvisas i analyserna. En viss ökning av andelen ämnen som överskrider riktvärdet 
syns också, vilket även det beror på möjligheten att detektera ämnen i lägre koncentrationer.  

Generellt har Skåneområdet en lägre andel ämnen som överskrider riktvärdet än vad områdena 
har tillsammans. Det är också fler ämnen som inte påträffas alls i Skåne, vilket beror på att flera 
av ämnena som ingår i analyserna inte används inom området. 

5.3.6 Toxicitetsindex i typområden och åar 1998-2006 

5.3.6.1 Typområdenas bäckar 
Resultatet av PTI-beräkningarna för de fyra typområdena syns i figur 26. Typområdet i 
Västergötland har det lägsta indexet för samtliga år, variationen är också minst i detta område. 
En trolig förklaring är att det här området har det lägsta antalet använda ämnen. 

Figur 26. Toxicitetsindex (PTI) beräknat för samtliga typområden för perioden 2002 till 2006. 
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Typområdena i Halland, Östergötland och Skåne har ett eller flera år ett högre index (över 300) 
än övriga år. Vid alla dessa tillfällen har det verksamma ämnet esfenvalerat påträffats. Ämnet har 
ett riktvärde på 0,0001 µg/l och varje gång som den detekteras är fyndet över riktvärdet. Ett fynd 
av ämnet på spårnivå bidrar med cirka 300 till indexet. I Hallandsområdet år 2002 och 2005 
utgjorde ett fynd per år av esfenvalerat cirka 90 % av indexet. År 2006 stod ett fynd av 
deltametrin och ett fynd av esfenvalerat tillsammans för närmare 80 % av indexet. Skåneområdet 
och området i Östergötland hade år 2005 flera ämnen som bidrog till det förhöjda indexet, 
förutom esfenvalerat var det betacyflutrin i Skåne och imidakloprid i Östergötland. Alla dessa 
ämnen förutom imidakloprid tillhör gruppen pyretroider. 

Figur 27.  Toxicitetsindex (PTI) beräknat för typområdena sammanslagna per år. 

När typområdena läggs samman årsvis så får år 2005 det högsta indexet (figur 27). Det hänger 
ihop med att tre av områdena hade höga index just detta år. Någon utveckling över tiden är det 
för tidigt att uttala sig om eftersom de årliga variationerna är stora.  

Vid en årsvis sammanställning av vilka ämnen som bidrar mest till toxicitetsindexet framgår att 
esfenvalerat är det ämne som ger störst procentuellt bidrag tre av åren (tabell 15). Övriga tre år 
finns ämnet inte med alls på listan och det beror på att den inte detekterades dessa år. Eftersom 
esfenvalerat har ett så lågt riktvärde ger det stort utslag i indexet. Diflufenikan är ett annat 
verksamt ämne med stort procentuellt bidrag flera år. Ämnet har ett riktvärde på 0,0045 µg/l och 
2006 låg detektionsgränsen vanligen på 0,002 µg/l. Ämnet påträffas 20-30 gånger per år. 

DETA är en nedbrytningsprodukt till terbutylazin, ett ämne som ingick i en herbicid vars 
godkännande upphörde 2003. Sedan dess har ämnets procentuella bidrag till indexet blivit allt 
mindre (tabell 15). Fyra av de fem åren finns metribuzin med i listan. Ämnet ingår i ett medel 
som används mot ogräs i potatis och morötter. I typområdena odlas potatis och morötter endast i 
Halland och Östergötland. Samtliga fynd har också gjorts i dessa båda områden. 
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Tabell 15. Ämnen med störst årligt procentuellt bidrag till toxicitetsindex (PTI) för typområdena. Ämnen 
som tillsammans förklarar minst 80 % av indexet är inkluderade i tabellen. 

År Ämnen Bidrag till index År Ämnen Bidrag till index 

2002 esfenvalerat 67 % 2005 esfenvalerat 51 % 

 diflufenikan 8 %  betacyflutrin 14 % 

 DETA 6 %  imidakloprid 10 % 

 metribuzin 4 %  Permetrin 9 % 

 

2003 diflufenikan 36 % 2006 esfenvalerat 29 % 

 metazaklor 14 %  Deltametrin 23 % 

 DETA 13 %  Metazaklor 10 % 

 terbutylazin 9 %  Metribuzin 8 % 

 metribuzin 7 %  Diflufenikan 7 % 

 MCPA 5 %  Fenitrotion 5 % 

 

2004 diflufenikan 27 %    

 isoproturon 20 %    

 rimsulfuron 9 %    

 DETA 9 %    

 metribuzin 8 %     

 terbutylazin 7 %    

  metazaklor 5 %      

5.3.6.2 Åar 
Indexberäkningen för åarna (figur 28) visar att de finns skillnader mellan vattendragen. 
Gothemsån ligger lågt samtliga år och det beror delvis på att det tagits få prover i vattendraget, 
endast två till fyra prov per år (tabell 13 och 14) och eftersom indexet är en summa har antalet 
prov stor betydelse. En minskande trend för indexet kan iakttas i flera av åarna, det tyder på en 
positiv utveckling av toxiciteten. Åarnas index ligger betydligt lägre än typområdenas bäckar, 
anledningen är att det tas under tio prov per år i åarna medan bäckarna i typområdena provtas ett 
tjugotal gånger per år. I bäckarna tas veckovisa samlingsprover medan åarna provtas momentant. 
De olika provtagningsmetoderna påverkar också utfallet. Halter av växtskyddsmedel i vattendrag 
varierar generellt mycket på kort tid. Det visar bl.a. en undersökning som gjordes hösten 2006 
inom den nationella miljöövervakningen (Adielsson m fl 2007). Då togs momentana prover 
under veckor när även samlingsprov togs och resultatet visade att halten under veckan kan 
variera så att den är både tio gånger högre och tio gånger lägre för enskilda ämnen än i 
samlingsprovet. Vid momentan provtagning blir resultatet en ögonblicksbild av halterna i vattnet 
och det är svårt att säga något om hur representativt resultatet är. En annan faktor som påverkar 
är att man kan förvänta sig att hitta växtskyddsmedel i lägre koncentrationer i större vattendrag 
än vad som hittas i mindre vattendrag eftersom det finns en viss utspädningseffekt i de större 
vattendragen. Ytterligare en bidragande orsak är andelen åker, vilken är lägre i tre av de fyra 
åarna (tabell 12). 
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Figur 28. Toxicitetsindexet (PTI) beräknat för Gothemsån, Saxån, Skivarpsån och Vegeå per år för perioden 
2002 till 2006. Det låga värdet i Gothemsån beror på ett litet antal provtagningar. 

Sammantaget för åarna visar beräkningarna att indexet först steg och sedan gick tillbaka, 2003 är 
det år som hade högst index (figur 29). 

 Figur 29.  Toxicitetsindex (PTI) beräknat för åarna sammanslagna per år. 

Tabell 16 visar att diflufenikan bidrar mest till indexet för åarna samtliga år, ämnet återfinns 
också på listan över mest bidragande ämnena för typområdenas bäckar. Fyra av de fem åren 
bidrar terbutylazin näst mest till indexet. DETA, som är en nedbrytningsprodukt till terbutylazin, 
finns också med bland de ämnen som bidrog mest fyra av åren. Som tidigare beskrivits så 
upphörde godkännandet för terbutylazin år 2003. Indexberäkningarna från typområdena visar att 
ämnet har haft ett lägre bidrag till indexet efter att det slutade användas. För åarna är det inte lika 
tydligt utan här dröjer det längre innan bidraget minskar, men 2006 är andelen lägre än tidigare 
år. Isoproturon finns med bland de ämnen som bidrar mest de senaste fyra åren, ämnet säljs i 
stora kvantiteter och används mot ogräs i stråsäd. 

Den stora skillnaden jämfört med listan för bäckarna är att esfenvalerat inte finns med alls från 
åarna. Det har sin förklaring dels i provtagningsmetod, ämnet påträffas enstaka gånger per år i 
bäckarna och sannolikheten är liten att ett momentanprov skulle tas precis när halten är över 
detektionsgränsen. Det kan också vara så att utspädningen gör att ämnet aldrig kommer upp i 
halter över detektionsgränsen i dessa större vattendrag. Metribuzin finns inte med bland ämnena 
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som listas för åarna, utan kan antas utgöra ett mer lokalt problem där odling av potatis och 
morötter är mer dominerande.  
Tabell 16. Ämnen med störst årligt procentuellt bidrag till toxicitetsindex (PTI) för åarna. Ämnen som 
tillsammans förklarar minst 80 % av indexet är inkluderade i tabellen.  

År  Ämnen Bidrag till PTI År  Ämnen Bidrag till PTI 

2002 diflufenikan 46 % 2005 Diflufenikan 42 % 

 terbutylazin 24 %  Terbutylazin 19 % 

 DETA 14 %  Isoproturon 10 % 

    DETA 9 % 

2003 diflufenikan 38 %    

 terbutylazin 19 % 2006 Diflufenikan 48 % 

 DETA 11 %  Isoproturon 12 % 

 metazaklor 11 %  Terbutylazin 11 % 

 isoproturon 10 %  Metazaklor 9 % 

      

2004 diflufenikan 50 %     

 terbutylazin 15 %    

 isoproturon 12 %    

  DETA 7 %      

5.3.7 Slutsatser av toxicitetsindexets utveckling 
Indexberäkningar för typområdet i Skåne från 1998 till 2006 visas i figur 30. Indexet ligger på 
ungefär samma nivå hela perioden, med undantag för år 2005 (grå staplar). En beräkning som 
även inkluderar ämnen vars godkännande upphört tidigare än 1993 gjordes och den visade att 
indexet ökar något, men resultatet skiljer sig inte nämnvärt från det som visas i figur 30 med inte 
justerad detektionsgräns (LOD). Med tanke på allt arbete för en säkrare användning av 
växtskyddsmedel skulle man förvänta sig att indexet sjunkit under den senaste tioårsperioden. Så 
är inte fallet enligt figur 31 och det beror på att analysmetoderna förbättrats. Detektionsgränsen 
är den lägsta koncentration som ett ämne kan påträffas i och denna gräns har sänkts för flertalet 
ämnen. Hur indexet skulle se ut om man förutsätter att detektionsgränsen inte sänkts finns inlagt 
som vita staplar i figur 30.  
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Figur 30. Utvecklingen i Skåneområdet sedan 1998. Grå stapel visar toxicitetsindex (PTI) beräknat med 
aktuella detektionsgränser (LOD) och vit stapel visar PTI beräknat med antagandet att detektionsgränsen 
varit på samma nivå sedan 1998 (d v s 0,02 µg/l). 

När PTI beräknades för Skåneområdet för perioden 1993 till 2006 som är hela den tidsserie som 
det finns data för, så visar det att toxicitetsindexet har sjunkit i vattendraget sedan början av 
1990-talet (figur 31).  

Figur 31. Toxicitetsindex (PTI) beräknat för typområdet i Skåne för perioden 1993 till 2006.  

En jämförelse mellan vilka ämnen som dominerade toxicitetsindexet under första och andra 
halvan av mätperioden finns i tabell 17. Terbutylazin var mycket dominerande under den tidigare 
perioden medan den sedan bara utgör cirka 5 %. Ämnets godkännande i Sverige upphörde år 
2003. Esfenvalerat är det dominerande ämnet under den senaste perioden 2002-2006. Det 
överrensstämmer väl med resultaten från typområdenas bäckar. Anledningen till att ämnet inte 
finns med under perioden 1998-2001 är främst att detektionsgränsen då var för hög. Diflufenikan 
börjar också påträffas under perioden 2002-2006 och även det beror på en sänkning av 
detektionsgränsen.   

Isoproturon har haft ett lägre bidrag under den senare perioden 2002-2006. Dels har 
användningen i Sverige minskat med en tredjedel sedan 1998-2001, dels har fler ämnen hittats 
under perioden och det procentuella bidraget från just isoproturon har minskat. Både 
betacyflutrin och imidakloprid är verksamma ämnen vars användning har ökat, vilket är en 
förklaring till att de endast hittas under perioden 2002-2006. För betacyflutrin handlar det även 
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om att detektionsgränsen har sänkts. Permetrin bidrog med tre procent under den senare perioden 
Ämnet har endast påträffats två gånger under 2005, troligen kommer den inte från användning 
inom jordbruket utan orsaken tros vara någon annan. Permetrin har ett lågt riktvärde som gör att 
det ger utslag även med ett fåtal fynd.   
Tabell 17. De ämnen som hade det största bidraget, sammanlagt minst 90 %, till toxicitetsindex (PTI) under 
perioderna 1998-2001 respektive 2002-2006, åar och typområden sammantaget. 

Störst bidrag åren 1998-2001 Störst bidrag åren 2002-2006 

terbutylazin 68 % esfenvalerat 38 % 

isoproturon 15 % diflufenikan 13 % 

metazaklor 6 % betacyflutrin 6 % 

diflufenikan 5 % DETA 5 % 

   imidakloprid 4 % 

   terbutylazin 4 % 

   isoproturon 4 % 

   metazaklor 4 % 

   deltametrin 4 % 

   metribuzin 4 % 

  permetrin 3 % 

   MCPA 2 % 

 

De ämnen som bidrar mest till toxicitetsindexet är inte desamma som de som påträffas oftast 
(jämför tabell 17 och 18). Allra flest fynd, under båda perioderna, har gjorts av bentazon. Men 
det ämnet bidrar endast i liten utsträckning till indexet. Detta beror på att ämnet har ett relativt 
högt riktvärde, 27 µg/l, och så höga koncentrationer av ett enskilt ämne har inte hittats inom 
miljöövervakningen under de senaste tio åren. Glyfosat är det verksamma ämne som säljs mest i 
Sverige, och ämnet påträffas också i en stor del av proverna. Trots detta så är bidraget till 
toxicitetsindexet försumbart eftersom ämnet bedöms som mindre farligt så länge koncentrationen 
inte överstiger riktvärdet 100 µg/l.  
Tabell 18. De fem vanligaste ämnena som påträffades åren 1998-2001 respektive 2002-2006. 

1998-2001 2002-2006 

1 bentazon 

2 mekoprop 

3 isoproturon 

4 terbutylazin 

5 MCPA 

1 bentazon 

2 glyfosat* 

3 MCPA 

4 isoproturon 

5 mekoprop 

* = ingick inte i analyserna före 2002 
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6 Diskussion - vilka är miljöeffekterna av de 
tidigare åtgärderna? 

Åtgärder (respons) 
Olika åtgärder har gjorts för att minska riskerna vid användning av växtskyddsmedel i jordbruket 
och därmed minska spridning av främmande ämnen i naturen. Det har även gjorts insatser för att 
de använda medlen inte ska lämna några rester i livsmedelprodukter.  

De verktyg som stått till buds för samhället är bl.a. olika stödregler, miljölagar och förordningar, 
informations- och rådgivningsinsatser, miljöskatter och miljöersättningar. Det flesta av 
åtgärderna har direkt eller indirekt påverkats av hur den gemensamma jordbrukspolitiken 
utformats. 

6.1 Drivkrafter och påverkan 
6.1.1 Jordbrukspolitik 
Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) har genom olika stödregler och ekonomiska 
styrmedel påverkat hur växtskyddsmedel används. Dels har CAP påverkat genom olika 
stödregler som direkt har styrt användningen, dels genom olika ekonomiska stöd som mer 
indirekt styrt användningen, t.ex. genom att gynna viss produktion. Vid införandet av CAP i 
Sverige 1995 kom bl.a. arealersättningen, kravet på uttagen areal och ett flertal miljöersättningar. 
Arealersättningen gynnade produktion av spannmål och oljeväxter och därmed styrde den mot en 
ökad odling av dessa grödor som medfört en ökad användning av växtskyddsmedel. Kravet på 
uttagen areal, att marken inte får odlas, har bidragit till en minskad användning av 
växtskyddsmedel. Men reglerna för uttagen areal, exempelvis under vilka tidsperioder brytning 
av träda är tillåten, har också medfört att användningen av totalbekämpningsmedlet glyfosat 
ökat.  

De införda miljöersättningarna har påverkat användningen av växtskyddsmedel på lite olika sätt. 
Flera av miljöersättningarna har ett krav på att växtskyddsmedel inte får användas. Dessa krav 
kan ha bidragit till att användningen minskat. Några miljöersättningar med bl.a. syfte att minska 
användningen av växtskyddsmedel är Öppet och varierat odlingslandskap, Ekologiska 
produktionsformer och Skyddszoner. En miljöersättning som istället bidragit till en ökad 
användning av glyfosat är Minskat kväveläckage där reglerna för att bryta fånggrödan medför att 
det tidsmässigt enda realistiska alternativet blir kemisk totalbekämpning. 

Reformeringen av CAP (2003 års jordbruksreform) innebar att 2005 införde Sverige ett fast 
belopp per hektar (gårdsstöd) i stället för de tidigare produktionsbaserade stöden (djurrelaterade 
stöd och arealersättningar) som varierat i belopp beroende på gårdens årsproduktion. Gårdsstödet 
ges till jordbrukare oberoende av produktionens inriktning eller omfattning. Stödreglerna 
(tvärvillkoren) innebär att marken ska hållas öppen (skötselkravet) och att regler om miljö, 
djurskydd, mm. (verksamhetskraven) uppfylls.  

De förändringar i odlingens inriktning som 2003 års reform förväntades ge upphov till har 
redovisats i CAP:s miljöeffekters rapport (Jordbruksverket 2007a). Där beräknades att, på tio års 
sikt, skulle odlingen av vårspannmål minska kraftigt. Arealen höstspannmål och höst- och 
våroljeväxter skulle också minska men inte alls lika kraftigt. Däremot skulle vallarealen och 
framförallt den obrukade marken, trädan, öka kraftigt.  

Effekterna på användningen av växtskyddsmedel p.g.a. den förutspådda ökade andelen träda och 
vall är svårare att förutsäga. Det kommer sannolikt att handla om bevuxna arealer som är 
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långliggande. En tidigare analys (Jordbruksverket 2006) visade att cirka 90 % av de långliggande 
trädorna bryts kemiskt.  

De beräknade minskningarna av den odlade arealen vår- och höstspannmål samt oljeväxter, 
sammanlagt sex procent av den totala arealen motsvarar en minskad användning av 
växtskyddsmedel med cirka nio procent av den totalt sålda mängden. Det pekar på en relativ stor 
påverkan genom den gemensamma jordbrukspolitiken p.g.a. ändrade stödvillkor och regler. 
Dock får höjda priser på spannmål och oljeväxter den effekten att förändringarna av den nya 
jordbruksreformen inte alls får lika stor påverkan på odlingen och därmed mängden 
växtskyddsmedel. 

Åtgärder inom miljömålet Ingen övergödning kan stå i konflikt med miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. De nya miljöersättningarna för fånggröda och vårplöjning har ändrat förutsättningarna för 
olika skadegörare genom att ändra grödval, växtföljd, jordbearbetning etc. vilket får följder för 
behovet av kemisk bekämpning. De krav som ställts för att minska växtnäringsläckaget har 
inneburit att möjligheterna till mekanisk ogräsbekämpning av bl.a. kvickrot och andra rotogräs 
begränsats. Det praktiska genomförandet av en mekanisk bekämpning med dagens växtföljder 
blir av tidsskäl ofta omöjlig. Den ökade användningen av glyfosat kan till viss del ha medverkat 
till att minska växtnäringsläckaget. 

6.1.2 Miljömål 
Det gällande miljömålet för växtskyddsmedel inom jordbruket är en riskminimering utgående 
från riskindikatorer för hälsa och miljö. Målet om minskade mängder togs bort i samband med 
det förra handlingsprogrammet (Jordbruksverket 2002).  

Sverige har i första hand valt att påverka användningen av växtskyddsmedel genom att kräva 
vissa kunskaper hos användaren samt att informera om riskerna. Informationen har till stor del 
skett inom den obligatoriska behörighetsutbildningen och inom ramen för 
landsbygdsprogrammet.  

En restriktiv beslutsprocess vid godkännande av växtskyddsmedel har varit en annan prioriterad 
åtgärd i Sverige. Med kraven på nationell anpassning när EU-harmoniserar sin 
kemikalielagstiftning minskar sannolikt möjligheten för Sverige, att som enskilt land, förhindra 
användande av speciellt miljöfarliga ämnen.  

EU:s Växtskyddssmedelsdirektiv 91/414 EEG har införlivats i svensk lagstiftning och det innebär 
att samtliga ämnen som tas upp på den gemensamma listan (bilaga 1 till nämnda direktiv), ska 
kunna godkännas i andra medlemsländer, om den som söker godkännande kan visa att 
förhållandena är likartade. Detta innebär att exempelvis stråförkortningsmedlen kan komma att 
godkännas i all stråsäd och då kommer sannolikt användningen av dessa medel och av 
växtnäring (främst kväve) att öka. Tillämpningen av denna princip (ömsesidigt godkännande) 
har ännu inte skett i någon större omfattning.  

Särskilda prioriteringar med koppling till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har gjorts under 
miljöersättningarna i det nya landsbygdsprogrammet. Det är i första hand ersättningen 
Miljöskyddsåtgärder samt i viss mån ersättningarna Ekologiska produktionsformer och 
Vallodling som är tänkta att kunna bidra till att uppfylla målen om minimerade risker vid 
användning av kemiska växtskyddsmedel. En satsning på kompetensutveckling och rådgivning 
är också viktigt för att stödja miljöarbetet inom de areella näringarna (Greppa växtskyddet, 
Växtskyddscentralerna).   

6.1.3 Miljölagar och skatter 
En skatt på växtskyddsmedel är ett av verktygen för att styra användningen av växtskyddsmedel. 
Den gällande nivån på miljöskatten motsvarar tolv kronor per dos för en genomsnittlig 
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behandling. Skattens konstruktion och betydelse för behandlingskostnaden kan åskådliggöras 
med en jämförelse av två vanligt förekommande herbicider med ungefär samma verkan på ogräs 
i spannmål och ungefär samma preparatkostnad. För herbiciden Ariane S utgör skatten 11 % av 
den totala preparatkostnaden. För herbiciden Express 50 T utgör skatten 0,2 % av den totala 
preparatkostnaden.   

En skatt som beräknas på mängd verksamt ämne oavsett preparattyp, verkningssätt och 
miljöpåverkan är enkel att administrera och är ett sätt att finansiera andra verksamheter, t ex 
åtgärder för att minska riskerna med växtskyddsmedel. Med nuvarande avgiftsnivå betyder 
skatten däremot inte särskilt mycket för att styra förbrukningen. Skattens påverkan blir också 
mindre på produkter med högt skördevärde. Om man vill styra användningen till preparat med 
vissa egenskaper eller minska användningen till vissa ändamål, krävs en differentierad skatt där 
man tillmäter olika preparat någon form av poängsättning som ligger till grund för olika 
skattesatser. Ett sådant upplägg kräver dock ett stort administrativt merarbete. 

Det finns exempel på resistens mot både fungicider, herbicider och insekticider i Sverige. För att 
begränsa resistensutvecklingen är det viktigt med flera olika ämnen mot samma skadegörare så 
att det blir möjligt att växla mellan preparat med olika verkningssätt. I vissa 
bekämpningssituationer kan det annars resultera i en ökad användning. Det blir därför viktigt 
med samordnad tillämpning av regelverket inom EU vid registrering av nya växtskyddsmedel. 

6.1.4 Odlingsekonomi 
Under perioden 2000-2006 låg spannmålspriserna förhållandevis stilla på cirka 0,90-1,00 kr/kg. 
Hösten 2007 skedde en kraftig prisökning i Sverige och det noterades priser på upp till 
2,00 kr/kg för brödvete. Priset på oljeväxter ökade också under 2007 med drygt 40 %. Priserna 
kan fortsättningsvis förväntas ligga på en högre nivå än under perioden 2000-2006. I framtiden 
kommer prisökningarna sannolikt att leda till en ökad odling av bl.a. höstvete, maltkorn och 
höstraps som är förhållandevis bekämpningsintensiva grödor.   

Ett ökat pris med 50 %, utifrån ett pris på 1,00 kr/kg för spannmål, skulle medföra en ökad 
behandlingsintensitet med cirka 35 % enligt gjorda modellberäkningar. Dessa beräkningar 
antyder att ett förändrat pris med 50 % på spannmål ger ett större utslag på den totala 
användningen av växtskyddsmedel än 50 % förändrad preparatkostnad till samma gröda. 

6.1.5 Odlingsteknik 
För att motverka ökade risker vid användning av växtskyddsmedel som de höga avsalupriserna 
kan leda till blir olika rådgivnings- och informationsinsatser sannolikt mycket viktiga. Ett tydligt 
exempel på vikten av en väl utbyggd opartisk rådgivning är den dosanpassning som skett av 
fungicider och herbicider. Under perioden 1998 till 2006 blev det ökat fokus på dosanpassning 
av fungicider i rådgivningen, vilket resulterade i att doserna reducerades med 25 %. Även 
herbiciddoserna sänktes, men eftersom dosanpassning redan tidigare tillämpats på herbiciderna 
blev sänkningen lägre, cirka 12 %. 

I EU:s förslag till ”Direktiv för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel” föreslås 
att Integrerat växtskydd blir obligatoriskt i alla medlemsländer. Integrerad odling innebär att man 
utnyttjar olika förebyggande åtgärder i kampen mot ogräs och skadegörare. Det finns mycket att 
utveckla inom integrerad odling, t ex att få fram fler resistenta sorter, utveckling av 
bekämpningströsklar och prognosmetoder etc. En förutsättning för att lyckas med integrerat 
växtskydd är tillgång till forskning på området, liksom en effektiv rådgivnings- och 
informationsverksamhet. 

Den ekologiska arealens andel har 2006 ökat till nästan 19 %, medan den utifrån 
användarenkäten och försäljningsstatistiken 2006, beräknade minskningen av mängden 
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växtskyddsmedel stannar vid drygt tre procent. En förklaring till den relativt låga andelen 
minskad mängd växtskyddsmedel sett till andelen areal är troligtvis att den ekologiska arealen 
hittills främst har lokaliserats till mjölk- och köttföretag i skogsbygder där även den 
konventionella odlingen har en mycket begränsad användning av växtskyddsmedel. Detta beror 
främst på att andelen vall, som normalt besprutas i liten omfattning, är helt dominerande på de 
ekologiska företagen. 

6.1.6 Användning av växtskyddsmedel 
I de genomförda användarundersökningarna har den totala mängden växtskyddsmedel alltid varit 
lägre än vad motsvarande års försäljningsstatistik visat. Detta har sannolikt sin förklaring i hur 
statistiken har insamlats. 

Det är herbiciderna (ogräsmedlen) som utgör den största andelen av de använda mängderna 
växtskyddsmedel. För 2006 var andelen glyfosat (totalbekämpningsmedel) cirka 50 % av 
herbiciderna, vilka i sin tur var 84 % av de totalt använda växtskyddsmedlen. Fungicider och 
insekticider utgjorde 2006 tillsammans cirka 14 % av de använda växtskyddsmedlen. Resterande 
2 % av växtskyddsmedlen var betnings- och stråförkortningsmedel. Dock är det en stor årlig 
variation i den använda mängden för dessa medel vilket hänger samman med 
väderleksförhållandena. De använda mängderna av växtskyddsmedel har minskat under perioden 
1998-2006 förutom den använda mängden glyfosat som istället ökat kraftigt.  

Den genomsnittliga använda mängden växtskyddsmedel (exklusive glyfosat) har mellan 1998 
och 2006 minskat från 0,85 till 0,73 kg verksamt ämne per hektar, enligt SCB:s 
användarundersökning. Till viss del beror detta på effektivare preparat med lägre halter verksamt 
ämne och en bättre dosanpassning. Att glyfosat ökat så kraftigt beror dels på att bekämpningen 
med glyfosat är mycket mer kostnadseffektiv än mekanisk bekämpning, dels på att en mekanisk 
bekämpning ofta inte är möjlig att hinna med. 

Ser man till antalet hektardoser har användningen varit ganska konstant under den studerade 
perioden. Vid en jämförelse med EU-15 ligger dock Sverige fortfarande på en låg nivå. Den 
använda mängden per hektar har minskat i alla grödor till följd av att nya preparat används i 
lägre doser och genom ny teknik. Exempel på ny teknik är användning av förbom eller släpduk 
eller att traktorn är utrustad med GPS som styr doseringen under sprutning.  

6.1.7 Hantering av växtskyddsmedel 
I användarundersökningen uppger 16 % av jordbrukarna att de fyller växtskyddssprutan på 
gårdsplanen, vilket är en minskning sedan 1998 då 30 % av jordbrukarna fyllde sprutan på 
gårdsplanen. Det är ändå en stor andel, med tanke på att mycket information givits om det 
olämpliga i detta.. Vidare anses punktutsläpp vara en viktig orsak till de fynd av 
växtskyddsmedel som påträffas i vattendrag. Spill som sker är sannolikt olycksfall, men det går 
inte att utesluta att det även kan röra sig om slarv och okunskap. Rådgivningen har en mycket 
viktig roll i att informera om lämpliga åtgärder för en förbättrad hantering, men även att öka 
medvetandet hos jordbrukarna om att fel handhavande och till synes små utsläpp kan få 
konsekvenser för miljön. 

6.2 Tillstånd och konsekvenser 
6.2.1 Miljötillstånd 
Under 2006 liksom tidigare år utgjorde herbiciderna de mest frekvent påträffade ämnena i 
vattenproven. Glyfosat och AMPA (nedbrytningsprodukt till glyfosat) hittades i halter över 
gränsvärdet 0,1 mikrogram/liter i alla områden. Flest fynd över gränsvärdet gjordes av 
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metazaklor. Herbiciden bentazon återfanns i alla prov men översteg inte gränsvärdet 0,1 
mikrogram/liter i något fall. 

6.2.2 Miljöövervakning 
En ökad användning av lågdosmedel medför en minskad total mängd herbicider men vissa av 
dessa lågdosmedel hör till de ämnen som upptäckts i miljöövervakningen. Sulfonylureorna, som 
är en grupp av lågdosmedel, hör till de ämnen som man hittar i ytvatten. De uppmätta 
koncentrationerna är låga, men eftersom riktvärdet är lågt hör sulfonylureorna till de ämnen som 
påträffats flest gånger i halter som överskrider riktvärdet. En negativ påverkan på organismerna i 
vattnet kan därför förväntas. De flesta ämnen som uppmäts i halter över riktvärdet är annars 
insekticider. För perioden 1985-2006 ses för ytvattenlokalerna en minskning av frekvensen av 
fynd med summahalter över 0,5 µg/l. Analystekniken har utvecklats under perioden och det har 
också tillkommit och förbjudits ett antal ämnen. Detta gör det svårt att dra några säkra slutsatser 
utifrån materialet eller finna några tydliga trender. 

Antalet provtagna lokaler har varit ganska konstant över åren, även om lokalerna har varierat. 
Minskningen kan vara en effekt av förändrad hantering av växtskyddsmedel och de 
informationssatsningar som genomförts i t.ex. halveringsprogrammen. 

6.2.3 Miljö- och hälsoriskindex 
När riskindikatorer (PRI-Nation) för de verksamma ämnena i de använda växtskyddsmedlen 
summeras och jämförs med den totala användningen av växtskyddsmedel visar beräkningarna, 
särskilt för hela perioden 1988 till 2006, men även marginellt för perioden 1998 till 2006, en 
minskning av miljöriskerna. Minskningen av riskerna kan till stor del förklaras med riktade 
informations- och rådgivarinsatser, en strikt process för godkännande av preparat och en 
produktutveckling som riktats mot ämnen med lägre riskexponering. 

6.2.4 Toxicitetsindex 
Toxicitetsindex är i första hand ett sätt att mäta miljötillstånd och risker, utgående från olika 
riktvärden. Med tanke på allt arbete som lagts ner för en säkrare användning av växtskyddsmedel 
skulle man förvänta sig att toxicitetsindexet sjunkit under den senaste tioårsperioden. Man bör 
dock vara medveten om att toxicitetsindexet är mycket känsligt för antalet prover, vilket kan 
försvåra olika jämförelser. Förbättrade analysmetoder gör också att jämförelser över tiden är 
svåra att värdera.  

Glyfosat är det växtskyddsmedel som säljs mest i Sverige. Ämnet påträffas också i en stor del av 
de insamlade analysproverna. Trots detta så är bidraget till toxicitetsindexet försumbart eftersom 
de uppmätta koncentrationerna av ämnet ligger under riktvärdet och anses som mindre farligt för 
naturmiljön så länge koncentrationen inte överstiger 100 µg/l.  

6.2.5 Biologisk mångfald 
Det finns ett flertal studier som visar att användningen av växtskyddsmedel har både direkt och 
indirekt betydelse för biologisk mångfald. Ett alternativ till växtskyddsmedel är mekanisk 
bekämpning, vilken kan ha liknande eller andra effekter i ekosystemet. I rapporten har vi endast 
tittat på effekterna av växtskyddsmedel.  Bekämpning med växtskyddsmedel kan medföra 
förändrade möjligheter till överlevnad och fortplantning även för arter som inte påverkas direkt.  

Indirekta effekter på faunan som beror av bekämpningen förorsakas oftast av ändringar i arternas 
födotillgång. Dessa indirekta effekter uppkommer även vid mekanisk bekämpning av ogräs. 
Förutom mängden växtskyddsmedel är förståelsen för hur medlen används avgörande för att 
kunna uppskatta effekter i ekosystem.  
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Riskerna för miljö och hälsa kan någorlunda väl bedömas genom de framtagna miljö- och 
hälsoriskindexen samt toxicitetsindexet Men de långsiktiga förändringarna av biologisk 
mångfald i odlingslandskapet på grund av användning av växtskyddsmedel kan inte fångas upp 
med dessa riskindex.  

Ett omväxlande odlingslandskap med en variation av grödor samt omväxlande bearbetade och 
gräsbevuxna marker är önskvärt för den biologiska mångfalden. En fortsatt jordbruksdrift har 
därför betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. Växtskyddsmedlen kan indirekt påverka 
vilka grödor som kan odlas i olika områden och också möjligheten att bedriva jordbruk. 

Trots att mängden växtskyddsmedel minskat under perioden 1998-2006 har inte antalet 
behandlingar minskat. Detta kan till viss del förklaras av att äldre växtskyddsmedel ersatts med 
nya preparat som används i lägre doser. Dessa lågdosmedel används och verkar på ett liknande 
sätt som de äldre växtskyddsmedlen och många (men inte alla) är bredverkande. Doserna har 
minskat men de nya medlens biologiska aktivitet (påverkan) har inte blivit mindre för det. Över 
perioden visar riskindikatorn (PRI-Nation) på en liten minskning av miljöriskerna. Bedömningen 
blir därför att effekten på den biologiska mångfalden i stort sett kvarstår oförändrad.  

Användningen av glyfosat har ökat kraftigt. Medlet används huvudsakligen på hösten för att 
bryta fånggröda, vallar och bekämpa kvickrot. På hösten är (den indirekta) effekten på biologisk 
mångfald i åkermark betydligt mindre än på våren. Glyfosat är därför ett mindre problem för den 
biologiska mångfalden i åkermark än flera andra herbicider (så länge glyfosat inte används i 
växande gröda). Den stora ökningen i glyfosatanvändningen, som delvis är en följd av 
jordbrukspolitiken, har sannolikt en ganska underordnad betydelse för den biologiska 
mångfalden i åkermark. 

En odling där effektiva bekämpningsmetoder inte används innebär ofta högre biologisk 
mångfald. Växtskyddsmedel förstärker effektiviteten i den använda bekämpningsstrategin. Det 
har dock för många av jordbrukslandskapets fåglar och deras födosök ingen större betydelse om 
t.ex. ogräsen bekämpas mekaniskt eller kemiskt.  

Den förändrade grödfördelningen och stödregler har lett till att arealen där man inte använder 
växtskyddsmedel har ökat med cirka 100 000 hektar sedan 1998. Mycket av den ökade osprutade 
åkerarealen har dock tillkommit som vall och träda i skogsbygderna, där dessa grödor redan 
dominerar. Särskilt positivt blir det dock med osprutade åkerarealer om de ökar i slättbygderna. 
Förlusten av spannmål i skogs- och mellanbygder kan innebära fortsatt förlust av biologisk 
mångfald, t.ex. genom igenväxning eller ökad vallareal (Jordbruksverket 2007b), trots att det 
samtidigt innebär en minskad användning av växtskyddsmedel.  

6.3 Slutsatser 
• Den totala mängden växtskyddsmedel som sålts är i stort sett oförändrad under perioden 

1998-2006. Försäljningen av glyfosatmedel, t.ex Roundup, (för nedvissning av gröna 
växtdelar) har ökat från 470 ton till 720 ton, medan försäljningen av övriga 
växtskyddsmedel har minskat, från 1220 till 1057 ton. Av de sålda växtskyddsmedlen 
2006 var 84 % herbicider och av dessa var drygt hälften glyfosatmedel.  

• Sverige har drivit en restriktiv linje när det gäller att godkänna växtskyddsmedel. Detta 
har oftast varit positivt för miljön. Nuvarande målsättning vid användning av 
växtskyddsmedel är att hälso- och miljöriskerna ska vara låga. Att minska mängderna är 
inte längre huvudmålet, men de ingår i riskvärderingen.  

• Om samtliga verksamma ämnen i växtskyddsmedlen summeras till ett riskindex visar 
detta att det skett en liten minskning av miljöriskerna för perioden 1998 - 2006.  
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• Det årliga antalet behandlingar har i stort sett varit konstant under 2000-talet. Den 
använda mängden per hektar har dock minskat i alla grödor som en följd av att nya 
preparat används i mindre mängder, med bättre dosanpassning och genom införd ny 
teknik.  

• Andelen fynd med halter av växtskyddsmedelsrester över 0,5 µg/l i ytvatten har minskat 
under de senaste 20 åren.  Minskningen är sannolikt en effekt av förbättrad hantering av 
växtskyddsmedel, krav på behörighet och de informationssatsningar som genomförts. 

• Den ökade användningen av glyfosat har sannolikt haft en begränsad påverkan på den 
biologiska mångfalden i åkermark, eftersom medlet huvudsakligen används under hösten. 

• De använda växtskyddsmedlens effekt på den biologiska mångfalden kvarstår, bl.a. som 
en följd av ett oförändrat antal behandlingar.  

• Åtgärder inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödning kan stå i konflikt med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ett exempel är att åtgärden fånggröda för att minska 
kväveläckaget kan medföra att den kemiska ogräsbekämpningen ökar. Den mekaniska 
bekämpningen, som kan vara ett alternativ, ökar risken för växtnäringsläckage och har 
även påverkan på den biologiska mångfalden. 

• En viss del av den minskade användningen av växtskyddsmedel kan sannolikt hänföras 
till 2003 års jordbruksreform som medfört minskade spannmålsarealer. Enligt tidigare 
gjorda modellberäkningar skulle reformen leda till en minskad användning av 
växtskyddsmedel med nio procent. 

• Priserna på spannmål och oljeväxter ökade kraftigt under hösten 2007. Höjda priser 
kommer sannolikt att medföra en ökad odling och produktion och därigenom en ökad 
mängd använda växtskyddsmedel. 

• År 2006 var den ekologiskt odlade arealen 19 % av den totala åkermarken. Denna areal 
har beräknats leda till en minskning av den använda mängden växtskyddsmedel 
(exklusive glyfosat) med drygt tre procent. 

• Miljöskatten på växtskyddsmedel i sin nuvarande utformning påverkar användningen i 
liten grad. En förändrad miljöskatt som ökar miljönyttan genom att styra användningen 
bort från vissa speciellt miljöfarliga preparat eller användningsområden skulle dock kräva 
ett betydande administrativt merarbete.  
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 Tabellbilaga till Naturvårdsverkets allmänna råd 2000:7 

Ett flertal verksamma ämnen som är särskilt lättrörliga ingår i denna lista som togs fram i 
februari 2007 som en bilaga till Naturvårdsverkets allmänna råd 2000:7. 

 
Ämne Användning/typ av växtskyddsmedel 

Bentazon  Herbicid Vårsäd/gräsvall  

Diklorprop-P  Herbicid Vårsäd/höstsäd  

Etofumesat  Herbicid Sockerbetor  

Florasulam** (nedbrytningsprodukt: ASTCA)  Herbicid Höstsäd  

Flupyr- sulfuron- methyl  Herbicid Höstsäd  

Fluroxipyr  Herbicid Vårsäd/höstsäd  

Isoproturon  Herbicid Vårsäd/höstsäd  

Jodsulfuronmetyl-natrium**(nedbrytningsprodukt: 
metsulfuron-methyl)  

Herbicid Vårsäd/höstsäd  

Kresoxim-methyl** (nedbrytningsprodukt: BF 490-1)  Fungicid Äpple/purjolök  

MCPA  Herbicid Stråsäd/potatis  

Mekoprop-P  Herbicid Stråsäd/sensommargräs  

Metamitron*  Herbicid Sockerbetor/jordgubbar  

Metsulfuron-methyl  Herbicid Vårsäd  

Sulfosulfuron  Herbicid Vårsäd 

* inte helt tillfredsställande ingångsdata, ska revideras igen  

** nedbrytningsprodukten läckagebenägen  

 
Ämnen som inte reviderats men fortfarande bedöms vara lättrörliga  

Dimetoat  

Klopyralid  

Kvinmerak  

Metazaklor  

Metribuzin  

 

Följande ämnen ska användas försiktigt på jordar som har ett pH >7, 3  

Amidosulfuron  

Rimsulfuron  

Triflusulfuronmetyl  



 104

8.2 Bilaga 2 Den nationella miljöövervakningen, delprogram för bekämpningsmedel  
 

Använda mängder verksamma ämnen och medeldoser i de fyra typområdena som ingår i den 
nationella miljöövervakningen och i ett program för växtskyddsmedel. En sammanställning för 
perioden 2002 till 2006. 

 

 

 

 

 2002  2003  2004  2005  2006  

 
mängd 

(kg) 

dos 

(kg/ha) 

mängd 

(kg) 

dos 

(kg/ha) 

mängd 

(kg) 

dos 

(kg/ha) 

mängd 

(kg) 

dos 

(kg/ha) 

mängd 

(kg) 

dos 

(kg/ha) 

Västergötland  

Ogräsmedel  314,5 0,59 273,7 0,48 484,5 0,87 267,0 0,53 330,0 0,60 

Svampmedel  76,7 0,25 24,9 0,13 39,7 0,24 44,2 0,16 45,9 0,15 

Insektsmedel  7,4 0,04 2,3 0,02 0,6 0,008 36,0 0,31 10,5 0,08 

Tillväxtregulatorer - - - - - - - - - - 

Östergötland  

Ogräsmedel  468,3 0,49 661 0,51 501,5 0,43 564,7 0,49 432,4 0,41 

Svampmedel  410,3 0,91 403,1 0,6 321,5 0,44 291,3 0,53 230,6 0,52 

Insektsmedel  22,6 0,05 29,9 0,06 37,4 0,10 30,0 0,10 73,8 0,14 

Tillväxtregulatorer 66,1 1,05 82,3 1,08 82,4 0,68 97,9 0,72 70,1 0,74 

Halland  

Ogräsmedel  852 1,03 809,3 1,08 1 032,0 1,20 747,9 0,98 661,5, 0,98 

Svampmedel  416,4 1,01 595,9 1,89 659,0 1,56 615,0 1,73 558,1 2,03 

Insektsmedel  7,3 0,05 20,8 0,10 30,0 0,09 10,8 0,04 16,0 0,07 

Tillväxtregulatorer  - - - - - - - - - 

Skåne  

Ogräsmedel  1 314 1,82 1 475,1 2,06 1 047,6 1,48 1 241,2 1,71  1 118,0 1,67 

Svampmedel  157,7 0,34 126,9 0,29 187,4 0,37 119,9 0,24 114,7 0,20 

Insektsmedel  32,2 0,05 12,4 0,03 17,7 0,04 16,0 0,03 15,1 0,03 

Tillväxtregulatorer 6,2 0,69 10,4 1,16 12,6 1,40 6,2 0,69 - - 
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8.3 Bilaga 3 Riktvärden på ämnen som har negativa effekter på vattenlevande organismer 

För att kunna bedöma vilken eventuell risk exponeringen utgör måste halterna ställas i 
relation till den effekt de olika ämnena har på vattenlevande organismer. 

 
Riktvärden för ämnen 

Substans Typ av medel Riktvärde (μg/l) 

Aclonifen* He 0.2 

Alpha cypermethrin In 0.001 

Amidosulfuron* He 0.2 

Azinphos-methyl In 0.002 

Azoxystrobin Fu 0.9 

Bentazone He 40 

Beta-cyfluthrin In 0.0001 

Bitertanol* Fu 0.3 

Carbendazim Fu 0.1 

Carbosulfan* In 0.01 

Carbofuran* In 0.3 

Carboxin* Fu 3 

Carfentrazone-ethyl He 0.06 

- Chloropropionic acid  0.8 

- Cinnamid acid  0.04 

Chloridazon* He 3 

Cinidon-ethyl He 0.7 

Cletodim* He 10 

Clopyralid* He 50 

Cyanazine* He 0.2 

Cyazofamid Fu 1 

Cypermethrin In 0.0002 

Cyprodinil Fu 0.2 

Deltametrin In 0.0002 

Diazinon* In 0.002 

Dichlorprop-P He 10 

Difenoconazole* In 0.02 

Diflubenzuron* In 0.004 

Diflufenican* He 10 

Dimethoate* In 0.8 

Dimethomorph Fu 2 

Diquat He 0.2 

Esfenvalerate In 0.0001 

Ethofumesate He 30 

Fenhexamid Fu 10 
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Fenitrothion In 0.009 

Fenoxaprop-p-ethyl* He 2 

Fenpropidin* Fu 0.02 

Fenpropimorph* Fu 0.02 

Florasulam He 0.01 

Fluazinam*  Fu 0.4 

Flupyrsulfuron methyl He 0.05 

Fluroxypyr-meptyl He 20 

- Fluroxypyr-acid  100 

Flurtamone He 0.1 

Glufosinate-ammonium He 10 

- MPP  200 

Glyphosate He 10 

- AMPA (glyphosate)  500 

Imazalil Fu 5 

Iprodione  Fu 0.2 

- (RP 30228)  5 

Isoproturon He 0.3 

Isoxaben* He 0.7 

Kresoxim-methyl Fu 0.1 

Lambda-cyhalothrin In 0.006 

Malathion* In 0.005 

Mancozeb Fu 0.2 

- ETU  40 

MCPA He 10 

Mecoprop & Mecoprop-P He 20 

Metalaxyl & Metalaxyl-M Fu 60 

Metamitron* He 1 

Metazachlor* He 0,2 

- BH 479-4*  10 

Methabenzthiazuron* He 1 

Metribuzin* He 0.2 

Metsulfuron methyl He 0.003 

Penconazole* Fu 0.7 

Pendimethalin He 0.1 

Phenmedipham He 2 

- MHPC  10 

Phoxim* In 0.0004 

Pirimicarb In 0.06 

Propamocarb hydrochloride* Fu 90 

Propiconazole Fu 7 
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Propyzamide He 10 

Prosulfocarb* He 0.9 

Pyrimethanil* Fu 30 

Quinmerac* He 100 

Rimsulfuron He 0.01 

Spiroxamine Fu 0.03 

Sulfosulfuron He 0.05 

Tau-fluvalinate* In 0.0002 

Terbutylazine* He 0.02 

Thifensulfuron methyl He 0.01 

Thiodicarb In/Mo 0.3 

- Methomyl  0.02 

Thiophanate-methyl Fu 10 

- Carbendazim  0.1 

Tolclofos-methyl Fu 1 

Tolylfluanid Fu 0.2 

- DMST  300 

Triazamate In 0.1 

- Metabolite II  0.3 

Tribenuron methyl He 0.04 

Trichlorfon* In 0.0006 

Dichlorvos* In 0.00003 

Triflusulfuron methyl* He 0.03 

- Triazine amine*  70 

Trinexapac-ethyl Tv 2 

- Trinexapac-acid  3 

Triticonazole Fu 1 

* preliminära riktvärden. 

He=Ogräsmedel (Herbicider),  

In=Insektsmedel,  

Fu=Svampmedel (Fungicider),  

Mo=Medel mot sniglar (Molluskicider), 

Tv=Tillväxtreglerande medel.  

De ämnen som visas med -indrag är nedbrytningsprodukter till ämnet ovanför. 



 



Jordbruksverkets rapporter 2007 

1. Marknadsöversikt – färska frukter och grönsaker 

Bil. Bilagor till Marknadsöversikt – färska frukter och grönsaker 

2. Myndigheters kostnader och åtgärder vid hanteringen av EG-stöd 2006 

3. Jordbruksverkets foderkontroll 2006 – Feed control by the Swedish Board of Agriculture 2006 

4. Miljöeffekter av 2003 års jordbruksreform – Projekt från CAP:s miljöeffekter 

5. Landskapselement med miljöersättning – en intervjustudie om regionala och lokala erfarenheter av landskapselementens 
skötsel i åkermark och betesmark 

6. Sveriges genomförande av förbudet mot icke inredda burar för värphöns 

7. Jordbrukets miljöeffekter 2020 – en framtidsstudie 

8. Motverka olycksfall i lantbruket – rapport från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen 

9. Ökande värden på åker- och betesmark 

10. Översyn av salmonellakontrollprogrammet – färdplan 

11. Uppföljning av  gårdsstödsreformen 

12. Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2004–2006 

13.1 Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter – Landsstudier – Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och 
Ukraina (Del 1 av 2) 

13.2 Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter – Landsstudier – Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och 
Ukraina (Del 2 av 2) 

14. Jordbruksverkets miljööversyn 

15. Ett rikt odlingslandskap 

16. En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i Sverige 

17. Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige – intervjuundersökning 

18. Marknadsöversikt – genetiskt modifierade organismer, GMO 

19. Veterinära och fytosanitära handelshinder – ett svenskt perspektiv 

20. Bevarande i fokus – verksamhetsberättelse för POM 2006 

21. Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål – rapport från Jordbruksverket och Naturvårdsverket 

22. Riktlinjer för gödsling och kalkning 2008 

23. Hållbart nyttjamde inom jordbruket 

24. Kompetensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet – verksamhetsåret 2006 

Jordbruksverkets rapporter 2008 

1. Terminshadel med jordbruksprodukter – översikt 

2. Förädlade livsmedel på den internationella arenan – studie över handeln med livsmedelsindustriprodukter 1995–2005 

 



   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Rapporten kan beställas från  
Jordbruksverket,  
551 82 Jönköping  
Tfn 036-15 50 00 (vx) ISSN 1102-3007  
Fax 036 34 04 14 ISRN SJV-R-08/3-SE 
E-post: jordbruksverket@sjv.se SJV offset, Jönköping, 2008  
Internet: www.sjv.se RA08:3 




