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SJVFS 2005:51
Statens jordbruksverks föreskrifter om tillstånd och
kunskapskrav för användning av vissa
bekämpningsmedel;

Utkom från trycket
den 3 oktober 2005

beslutade den 29 september 2005
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 13 och 15 §§ förordningen
(1998:947) om bekämpningsmedel, samt efter samråd med Kemikalieinspektionen,
följande.
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på bekämpningsmedel, klass 1 och klass 2, som
har tilläggsbeteckningen L och är avsedda att huvudsakligen användas inom
jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter avses med följande begrepp:
Klass 1-medel:
Bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen hänfört till
behörighetsklass 1 och som endast får användas av den som
uppfyller särskilda kunskapskrav samt innehar tillstånd.
Klass 2-medel:
Bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen hänfört till
behörighetsklass 2 och som endast får användas av den som
uppfyller särskilda kunskapskrav.
Kurssäsong:
1 oktober – 31 maj.
Utbildning:
Grundutbildning eller fortbildning.
Åldersgräns
3 § Den som använder ett klass 1-medel eller ett klass 2-medel ska vara minst 18 år.
Tillståndskrav
4 § För att få tillstånd att använda klass 1-medel krävs att sökanden har
1. fyllt 18 år, och
2. uppfyller kunskapskraven i 5 §.
Kunskapskrav
5 § Kunskapskraven för att få använda bekämpningsmedel är:
1. Teoretiska kunskaper om bekämpningsmedlens
a. egenskaper,
b. användningsområden,
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c. påverkan på människor och miljö, samt
d. åtgärder som kan vidtas för att hindra eller minska de skador som medlen
kan orsaka.
2. Kunskaper om bestämmelser om bekämpningsmedlen.
3. Praktiska kunskaper som medför att bekämpningen kan utföras i enlighet med
gällande regler och i övrigt på ett lämpligt sätt. Kravet på praktiska kunskaper
för att få använda klass 2-medel gäller inte för den som genomgått sådan
grundutbildning som avses i 9 § senast den 31 oktober 2004.
6 § Kunskapskravens närmare utformning framgår av de
grundutbildning och fortbildning som Jordbruksverket fastställer.1

kursplaner

för

7 § Om Jordbruksverket har fastställt en särskild kursplan för endast viss eller vissa
former av bekämpning ska kunskaperna anses uppfyllda endast för den eller de
former av bekämpning som kursplanen omfattar.
8 § Den som uppfyller kunskapskraven för klass 1-medel uppfyller också
kunskapskraven för klass 2-medel.
När är kunskapskraven uppfyllda?
9 § Kunskapskraven i 5 § 1-2 ska endast anses uppfyllda om sökanden har
genomgått utbildning som Jordbruksverket beslutat att länsstyrelsen ska svara för.
Detta gäller om Jordbruksverket inte medger annat. Utbildningen ska vara
genomförd med godkänt kunskapsprov och godkänd närvaro i enlighet med den
kursplan som Jordbruksverket fastställt.
10 § De praktiska kunskaperna i 5 § 3 anses uppfyllda av den som genomgått sådan
grundutbildning som avses i 9 § efter den 31 oktober 2004.
Fram till den 31 december 2009 gäller att de praktiska kunskaperna för klass 1medel även anses uppfyllda av den som
1. under handledning av någon som uppfyller kunskapskraven, har deltagit i
praktiskt bekämpningsarbete med klass 2-medel under minst fem heldagar och
därmed visat lämplighet för detta arbete samt har intyg på genomförd praktik,
eller
2. deltagit i de praktiska momenten på en grundutbildning samt har intyg på detta.
11 § Den som anses uppfylla de praktiska kunskapskraven enligt 10 § andra stycket
ska även efter den 31 december 2009 anses ha praktiska kunskaper enligt 5 § 3 om
denne ansökt om tillstånd för klass 1-medel senast den 31 december 2009.
Hur länge är kunskaperna aktuella?
12 § Kunskaperna ska anses bibehållna till och med den 31 maj fem år efter den
kurssäsong då grundutbildningen genomfördes. Om man går fortbildning inom denna
tid anses kunskaperna bibehållna till och med den 31 maj fem år efter den kurssäsong
då fortbildningen genomfördes. Den som går fortbildning under fjärde kurssäsongen
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efter föregående utbildning ska anses ha kunskaperna bibehållna och aktuella till och
med den 31 maj sex år efter den kurssäsong då fortbildning genomfördes.
Fortbildning måste ske inom den tid som kunskaperna anses bibehållna. Om
fortbildning inte sker inom den tiden måste ny grundutbildning genomgås.
Prövning av tillstånd
13 § Länsstyrelsen i sökandens folkbokföringslän prövar ansökan om tillstånd.
Tillstånd ska ges för den tid då kunskaperna anses bibehållna.
Återkallande av tillstånd
14 § I 24 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken finns bestämmelser om återkallelse av
tillstånd.
Undantag
15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket ge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2005 då Jordbruksverkets
föreskrifter (1993:59) om kunskapskrav och tillstånd för att använda vissa
bekämpningsmedel ska upphöra att gälla.
2. Den som senast den 31 oktober 2004 genomgått utbildning enligt den gamla
författningen ska anses uppfylla kunskapskraven i fem kalenderår efter det år då
kunskapsprovet avlades. Därefter kan denne gå fortbildning enligt den nya
författningen och tillgodogöra sig den t.o.m. den 31 maj nio år efter den
kurssäsong då utbildningen genomfördes trots att kunskaperna inte längre anses
vara bibehållna.
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