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Strategi för växtskyddsmedel - ett regeringsuppdrag år 2011
Uppdraget var att:
belysa konsekvenserna av att kemiska växtskyddsmedel
fasas ut från marknaden och
skapa framförhållning i växtskyddsarbetet för att
behålla en konkurrenskraftig odling och samtidigt ta
hänsyn till relevanta miljömål.
.
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Arbetsmetod
Risk- och konsekvensanalyser

Uppföljning –
återkommande analyser
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1. Analyser av tillgången till växtskyddsmedel utifrån
grödspecifika problem (ogräs, svampar, insekter)

Grödor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spannmålsgrödor
Oljeväxter
Sockerbetor
Potatis
Jordgubbar
Morötter
Sallat
Äpple
Lök

2. Fokusområden
• Pyretroider
• Betning i stråsäd
• Bladlöss
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Slutsatser - svårigheter och förbättringspotential
• Svårt att skapa framförhållning
• Forskningen kan inte hålla jämna steg med utfasningen av preparat
• Det saknas system för samverkan och organisation för att
genomföra resultaten
• Ett fortsatt arbete kräver större resurser
• Många problem gemensamma och lösningar likartade
• Genomförande genom samarbete
Fortsättningen följer
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Hur tar vi arbetet med Major use
och prognoser framåt inom
Växtskyddsrådet?
Jordbruksverkets fortsatta arbete – status och planer
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Uppdrag i Växtskyddsrådets handlingsplan 2017-2019
Utveckla dialog med företag och bransch i syfte att öka kunskapen om
vilka växtskyddsbehov odlingen har, på både kort och lång sikt, samt vilka
behov företagen har i fråga om information och stöd från myndigheter
Aktivitet 2018
Påbörja diskussioner om ett gemensamt
strukturerat arbete, s.k. ”Major use”

Och vad säger
European Parliamentary Research Service?

www.jordbruksverket.se

2019-03-15

Inventera och
utvärdera behoven

Utvärdera utbudets
täckningsgrad

Tillgång till
adekvat
växtskydd

Släcka bränder

Arbeta långsiktigt
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Vad är annorlunda jämfört med strategiarbetet?
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Gemensam plattform - ingen startar från scratch
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Vad behöver vi ta med i MU-arbetet
Prognoser behövs för att skapa bättre framförhållning.

Alternativa metoder och medel måste anpassas till IPM strategier
utifrån både företagsekonomiskt och biologiskt perspektiv.
Viktigt att undersöka möjlighter för minskad växtskyddsmedelsanvändning
genom ytterligare effektivisering och högre miljöskydd genom specifika villkor.
Hur arbetar andra länder med växtskyddsfrågorna?
Hindren för nya medel att lanseras i Sverige?
Kommunikation och förankring!
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Mycket mer än ett projekt
Aktiviteter 2019
•

Demoversion av MU-matrisen framtagen

•

Fortsatt dialog beträffande olika roller för
att optimera arbetets struktur

Växtskyddsrådet

Rådgivning

Myndigheter

Odlarorganisationer,
LRF

Samordningsfunktion

Internationella
samarbeten

Svenskt
växtskydd och
andra företag
som säljer
växtskyddsmedel

Forskning
Forskningsfinansiärer
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Gemensam
samverkansfunktion för
Major use och Minor use
Minor use

Major use
Betodlrna

Spm

SFO

Vallföreningen

Många gemensamma
problem.
Arbeta tillsammans för
att hitta lösningar!

Ekologiska lantbrukarna
LRF Växtodling

Rådgivningen –
HS, VSC, mfl

Svenskt Växtskydd & deras
medlemmar, andra företag
som säljer
bekämpningsmedel

Formas

- bredda tillgången på
växtskyddsmedel för grödor som
odlas i mindre omfattning och för
mindre användningsområden (minor
uses)

Minor use projekt
LRF
Rådgivning

SLF

Forskning & utveckling
SLU – Plattform växtskydd, CBC, EPOK

RISE

OdlingssektionerLRF

Myndigheter
Fler?

Forskning

EU-Minor uses
Internationella
samarbeten

Myndigheter
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Tack för din uppmärksamhet!

Sanja Manduric
Jordbruksverket
Växtskyddscentralen Alnarp
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