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REMISS

Dnr 4.4.17-10688/17

2017-06-22

Enligt sändlista
Växt- och miljöavdelningen

Förslag till handlingsplan för hållbar användning av
växtskyddsmedel
Ni inbjuds att lämna synpunkter på förslaget till Nationell handlingsplan för
hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2018-2022. Remissen finns
tillgängligt på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.
Bakgrund

Jordbruksverket ska ta fram förslag till nationell handlingsplan i enlighet med
artikel 4 i direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel.
När Jordbruksverket tar fram ett förslag till en nationell handlingsplan ska vi
höra Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och
vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen och andra berörda myndigheter.
Det övergripande målet för den nationella handlingsplanen för hållbar
användning av växtskyddsmedel är att åstadkomma en minskande risktrend och
planen ska utgöra ett redskap i det långsiktiga arbetet att fortlöpande minska
hälso- och miljörisker samt beroendet av växtskyddsmedel även inkluderat icke
yrkesmässig användning.
Jordbruksverket har gjort en uppföljning av handlingsplanen för perioden 20132017 och den är underlag för revidering av handlingsplanen för perioden 20182022. Jordbruksverket har tillsammans med berörda myndigheter tagit fram ett
förslag till reviderad plan som ni nu får på remiss. När Jordbruksverket har
bearbetat de synpunkter som kommer in skickar vi förslaget till reviderad plan
till regeringen. Det är regeringen som avgör innehållet i planen och som skickar
den till EU-kommissionen.
Remissvar
Svar på remissen ska ha inkommit till Jordbruksverket senast den 16 augusti
2017. Remissvar skickas elektroniskt till jordbruksverket@jordbruksverket.se.
Frågor
Frågor om remissen kan skickas till vaxtskydd@jordbruksverket.se.
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Sändlista
Arbetsmiljöverket, arbetsmiljoverket@av.se
Ekologiska Lantbrukarna, kansliet@ekolantbruk.se
Fritidsodlingens riksorganisation (ordf), bjorn.qvarfort@for.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Hushållningssällskapens Förbund, info@hushallningssallskapet.se
Kemikalieinspektionen, kemi@kemi.se
Kompetens Centrum för Kemiska Bekämpningsmedel, ckb@slu.se
LRF/GRO, registrator@lrf.se
Länsstyrelsen Gotland, gotland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Uppsala län, uppsala@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västerbottens län, vasterbotten@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelserna i Skåne, skane@lansstyrelsen.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Socialstyrelsen, socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Statens livsmedelsverk, livsmedelsverket@slv.se
Svensk Raps, info@svenskraps.se
Svenska Betodlarna ek.för., info@betodlarna.se
Svenska naturskyddsföreningen, remisser@naturskyddsforeningen.se
Svenskt Vatten, svensktvatten@svensktvatten.se
Svenskt växtskydd, info@svensktvaxtskydd.se
Sveriges Kommuner och Landsting, info@skl.se
Sveriges Konsumenter, info@sverigeskonsumenter.se
Sveriges lantbruksuniversitet, registrator@slu.se
Sveriges Spannmålsodlare, sekr@spmo.se
Vattenmyndigheten för Norra Östersjön,
vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön,
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
Vattenmyndigheten för Västerhavet,
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Världsnaturfonden WWF, info@wwf.se
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