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Statens jordbruksverks föreskrifter
om kunskapskrav och tillstånd för att få använda vissa
bekämpningsmedel;
beslutade den 18 juni 1993
Statens jordbruksverk beslutar, med stöd av 18 § första stycket förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel efter samråd med Kemikalieinspektionen, följande.
1 § Bestämmelserna i denna författning avser användningen inom verksamhetsområdena jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel av sådana
bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen i enlighet med 8§ förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel hänfört till klass 1, 1L-medel,
samt de av inspektionen till klass 2 hänförda medlen för vilka inspektionen
bestämt att särskilda kunskapskrav skall utgöra villkor för användandet,
2L-medel.
Bokstaven L i beteckningarna 1L-medel och 2L-medel anger medlets
anknytning till verksamhetsområdena jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel.
2 § De bekämpningsmedel som omfattas av denna författning indelas,
förutom på det sätt som framgår av 1 §, beroende på användningssätt i
bekämpningsområdena A och B varvid bekämpningsområde A avser
behandling då medlen ej används som betmedel och bekämpningsområde B avser behandling då medlen används som betmedel.
Behandling som aver utsädespotatis skall alltid anses hänförlig till
bekämpningsområde A.
3 § Den som använder ett 1L-medel eller ett 2L-medel skall vara minst 18
år. Tillstånd att använda 1L-medel omfattar även behörighet att använda
2L-medel.
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4 § Kunskapskraven för att få använda 1L-medel är följande:
1. Teoretiska kunskaper om egenskaperna hos och användningsområdena
för 1L-medel och 2L-medel. Det är härvid särskilt viktigt med kännedom om
medlens inverkan på människorna och miljön och om de åtgärder som kan
vidtas för att hindra eller nedbringa skador som medlen kan orsaka.
2. Goda kunskaper om de bestämmelser som omfattar sådana medel som
avses under 1.
3. Praktiska kunskaper som medför att bekämpningen kan utföras i enlighet
med gällande regler och i övrigt på ett lämpligt sätt. Sådana kunskaper
skall den anses ha förvärvat som under handledning deltagit i praktiskt
bekämpningsarbete under minst fem heldagar och därvid visat lämplighet
för detta arbete.
5 § Kunskapkskraven för att få använda 2L-medel är följande:
1. Teoretiska kunskaper om egenskaperna hos och användningsområdena
för de 2L-medel som kan komma i fråga vid den eller de särskilda former av
bekämpning som användaren avser att utföra. Det är härvid särskilt viktigt
med kännedom om medlens inverkan på människorna och miljön och om
de åtgärder som kan vidtas för att hindra eller nedbringa skador som
medlen kan orsaka.
2. Goda kunskaper om de bestämmelser som omfattar de 2L-medel som
skall användas.
6 § Kunskapskravens närmare utformning för de olika formerna av bekämpning som förekommer inom bekämpningområdena A och B framgår av
de särskilda kursplaner som Jordbruksverket fastställer.
7 § Kunskapskraven i 4 § respektive 5 § skall anses uppfyllda av den som
genomgått, och med godkänt kunskapsprov avslutat, sådan utbildning
som Jordbruksverket med stöd av 19 § andra stycket bekämp ningsmedelsförordningen (1985:836) beslutat att länsstyrelsen skall svara
för. Kunskaperna skall därefter anses bibehållna och aktuella i fem
kalenderår efter det år då kunskapsprovet avlades. Detta gäller såväl efter
genomgången grundutbildning som efter genomgångna repetitionskurser.
Kunskapskraven i 5 § skall även anses uppfyllda av den som genomgått annan utbildning än sådan som länsstyrelsen svarat för om Jordbruksverket för särskilda former av bekämpning bestämmer detta.
Vad som sägs i första och andra styckena förutsätter att användaren
genom att på ett lämpligt sätt hantera bekämpningen visar att inhämtade
kunskaper ej gått förlorade.
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8 § Den som uppfyller ålderskravet och kunskapskraven för 1L-medel är
såvitt avser dessa medel berättigad till tillstånd som avses i 8 §
bekämpningsmedelsförordningen (1985:836). Frågor om tillstånd prövas av
länsstyrelse som anges i 9 §. Tillståndet skall begränsas att gälla under
den tid som kunskapskraven i enlighet med 7 § första stycket skall anses
bibehållna. Tillståndet skall återkallas om det har utgivits på felaktiga
grunder eller om användaren inte uppfyller kravet i 7 § tredje stycket eller
om denne underlåter att iaktta de bestämmelser som gäller för användandet
av de aktuella medlen.
9 § Ansökan om tillstånd skall inges till den länsstyrelse som ansvarar för
utbildningen eller till länsstyrelsen i sökandens folkbokföringslän. Det
åligger den sistnämnda länsstyrelsen att fullgöra de uppgifter som sägs i 8
§. En till den förstnämnda länsstyrelsen inkommen ansökan skall
omedelbart överlämnas till den länsstyrelse som skall pröva den.
Ansökan om tillstånd skall göras på blankett som utformas av Jordbruksverket och tillhandahålls av den länsstyrelse som svarar för
utbildningen. Till ansökan skall fogas ett intyg som visar att praktiska
kunskaper erhållits i enlighet med vad som anges i 4 § 3. Intyget skall vara
utfärdat av någon som i personligt hänseende inte står sökanden nära.
10 § Om särskilda skäl föreligger får Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
------------------------Denna författning träder i kraft den 15 juli 1993, då Lantbruksstyrelsens
föreskrifter (LSFS 1988:42) om behörighet och tillstånd att använda vissa
bekämpningsmedel skall upphöra att gälla.

ALF WALLIN

Anders Emmerman
(Växtodlingsenheten)
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