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Förord
Vi vet idag ofta vad vi ska göra för att minska påverkan på miljön
vid sprutning, men ändå visar den miljöövervakning som görs en del
fynd av växtskyddsmedel i olika vattendrag. Svenska lantbrukare är bra
på att hantera växtskyddsmedel men vi kan och behöver bli ännu bättre!
Genom rätt åtgärder finns det möjlighet att ytterligare minska
läckaget från den egna gården och även spara pengar på en effektivare
växtskyddsmedelsanvändning. Det är helt avgörande för framtiden att
dagens användning av växtskyddsmedel alltid sker på ett säkert och
omdömesgillt sätt.
Säkert växtskydd ger tips och idéer om hur du kan minska riskerna
för din hälsa och miljön när du använder växtskyddsmedel. Vad vi
gör på våra gårdar har stor betydelse för vad som hamnar i miljön.

Visste du t.ex. att den mängd preparat som finns på folien
vid öppningen på en dunk räcker till att förorena en liten
sjö så att gränsvärdet för dricksvatten överskrids?

Det här studiehäftet syftar till att inspirera att inhämta mer kunskap
om läckage av växtskyddsmedel till vatten. Genom att fortsatt vidta
frivilliga åtgärder visar vi att Sveriges lantbruk tar sitt ansvar för att
våra vatten ska vara så rena som möjligt.
Sunita Hallgren
Växtskyddsansvarig LRF
Ordförande i Säkert växtskydd
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Sammanfattning
i vattendrag påvisas varje år i
svenska undersökningar. Även om halterna är små kan de vara tillräckligt höga för att störa känsliga vattenlevande organismer.
Det svenska lantbruket har minskat sina utsläpp sedan 1990-talet, mycket beroende på den ökande medvetenheten om så kallade
punktkällor. Exempel på sådana är spill i samband med påfyllning
och rengöring av sprutan. Diffusa läckage är svårare att göra något åt
och därför har de utsläppen inte heller minskat lika mycket. Exempel på diffusa läckage är vindavdrift och ytavrinning till en dräneringsbrunn i samband med kraftigt regn efter bekämpning.
Genom rätt åtgärder finns det möjlighet att minska läckaget från
den egna gården och även spara pengar på en effektivare växtskyddsmedelsanvändning. Frivilliga åtgärder minskar dessutom risken för
behov av ny lagstiftning.
Rätt användning av preparat är viktigt för att minska onödiga
läckage. Men idag kan det ibland vara svårt att göra rätt då etiketter
och bruksanvisningar kan vara svårtolkade. Ansvaret för att infor-

Rester av växtskyddsmedel

mationen ska vara tydlig och lätt att ta till sig ligger idag både hos
myndigheterna och företagen som tillverkar preparaten. Som användare är det viktigt att på ett så enkelt sätt som möjligt få reda på den
information som man behöver.
Även en minskad användning av växtskyddsmedel kan bidra till
ett minskat läckage till miljön i absoluta mängder. Från 1 januari
2014 måste alla yrkesmässiga odlare i hela EU tillämpa Integrerat
växtskydd (IPM). Viktiga grundprinciper är att förebygga problem
med skadegörare och ogräs och enbart behandla vid behov. De flesta
odlare i Sverige använder sig redan idag av metoder som kan klassas
som IPM men det kan vara lätt att känna sig osäker på om det man
gör är tillräckligt eller inte.
Detta häfte är tänkt som ett underlag till en studiecirkel eller som
en vägledning för dig som vill veta mer om hur läckaget av växtskyddsmedel till vårt vatten kan minskas.

Genom rätt åtgärder finns det
möjlighet att minska risken för
läckage från den egna gården och
även spara pengar på en effektivare
växtskyddsmedelsanvändning.
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Hur du kan använda
studiematerialet
Du väljer själv om du vill använda det här materialet som en
källa till idéer kring upplägg av enskilda aktiviteter eller som underlag till en studiecirkel. Materialet är uppbyggt i fyra teman:
1. Hur mår vattnet i Sverige?
2. Vad kan göras på gården för att minska läckaget?
3. Vad innebär etiketten i praktiken?
4. Vad innebär kraven på integrerat växtskydd?

Struktur & upplägg
Varje tema innehåller faktatexter, tips på material för den som vill
lära sig mer i ämnet, diskussionsfrågor och förslag på träffar. Om ni
är en grupp som vill anordna träffar kan ni välja mellan att plocka
idéer från ett eller från flera teman. Nedan följer ett förslag på upplägg för en serie av tre träffar:

 Bjud ut en funktionstestare till gården och prata om hur ett
funktionstest går till, vilka de vanligaste felen är som upptäcks vid
test och vad du själv kan kontrollera och åtgärda på din spruta.
Träff 3
 Förbered dig inför träffen genom att läsa texterna i tema 3. Ta också
fram etiketter, bruksanvisningar och säkerhetsdatablad för preparat där du tycker att informationen är svår att förstå.
 Bjud in en växtodlingsrådgivare och en miljöinspektör från er
kommun för diskussion kring märkning och användningsvillkor.

Till häftet hör en DVD med kortfilmer från
Säkert växtskydd. Skivan kan beställas via LRF:s
kontaktpersoner. Se www.sakertvaxtskydd.se för
kontaktuppgifter.

Träff 1
 Läs texterna som finns i tema 1.
 Titta på filmen Vemmenhögsån – miljöövervakning växtskyddsmedel.
 Läs och diskutera diskussionsfrågorna som finns i tema 1.
 Planera upplägget för kommande träffar.
Träff 2
 Förbered dig inför träffen genom att läsa texterna som finns i tema
2 och titta på filmerna Uppgradera sprutan och Kalibrera sprutan.
5

Studiecirkel
att ta sig an det här materialet är att samlas i en
studiecirkel. Är ni minst tre personer som är beredda att träffas
minst tre gånger – hör av er till Studieförbundet Vuxenskolans lokala
avdelning, så får ni hjälp (du hittar lokalavdelningarna på www.sv.se).
Varje cirkel leds av en cirkelledare, som ska ha intresse för frågan
och förmåga att leda gruppens lärande på ett intressant sätt, med
stor respekt för deltagarnas erfarenheter och lärande. Det går alltså
bra att utse någon i gruppen till cirkelledare – Är det du?
Cirkelledaren har en viktig roll i att leda cirkeln, se till att alla
kommer till tals, att cirkeln drivs framåt och att erfarenheter och
kunskaper som är till nytta för deltagarna kommer fram. Cirkelledaren
har alltså en hel del kunskap – men det är viktigt att påpeka att det är
alla deltagare i cirkeln, som genom sina gemensamma kunskaper och
erfarenheter bidrar till att göra cirkeln bra och meningsfull för alla
deltagare. Dessutom får det ju gärna vara roligt att få nya kunskaper
och tillämpa dessa!
För dig som vill få hjälp att utveckla ditt cirkelledarskap, arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan (SV) återkommande utbildningar
i gruppledarskap och pedagogik. Ta kontakt med din lokala SV-avdelning för att få reda på mer.
Studiecirkeln Växtskyddet och vattnet bygger på en interaktion
mellan det material du håller i handen, de länkar till information du
hittar på www.sakertvaxtskydd.se och all den kunskap och erfarenhet
som redan finns hos deltagarna. Cirkelledarens ledning av träffarna
ger struktur i lärandet. Genom stöd från rådgivare och andra resurspersoner kan ni få in mer information och erfarenhet att använda i
er egen utveckling.
Under rubriken Struktur & upplägg föreslås en form för träffarna,
men ni väljer tillsammans det slutgiltiga upplägget.

Ett bra sätt
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Om du väljer att inte göra detta som en studiecirkel
Vill du bara anordna en enstaka träff eller träffas flera gånger, men
inte i studiecirkelform, börja med att kontakta LRF:s kontaktperson
för ditt område (kontaktuppgifter finns på www.sakertvaxtskydd.se).
Då kan du få hjälp med upplägg, tips på gårdar att besöka och rådgivare att använda dig av.

Finansiering av träffar
Under 2014 erbjuder LRF och Säkert växtskydd möjligheten att få
finansiering för att anordna träffar inom området läckage av växtskyddsmedel till vatten. Det kan vara i form av de träffar som föreslås i detta
material men du kan också komma med egna idéer. Exempelvis kanske
du är med i en lokalavdelning eller vattendragsgrupp och vill hyra in
en rådgivare för diskussion om växtskydd och miljö? Kontakta LRF:s
kontaktperson för ditt område för att få reda på mer (kontaktuppgifter
finns på www.sakertvaxtskydd.se).

Vemmenhögsån, Skåne
Det här avsnittet är bra att börja med för att få en bakgrund
till varför det är så viktigt att vi anstränger oss för att minska
läckagen av växtskyddsmedel till vårt vatten. Du kan välja att
gå igenom tema 1 under en enskild träff eller som en introduktion till en träff inom temana 2, 3 eller 4.

Hur mår vattnet i Sverige?
I svenska undersökningar hittas rester av växtskyddsmedel i vattendrag. Även
om halterna är små och utan risk för människor och djur, kan de vara tillräckligt
höga för att störa känsliga organismer i vattendragen.

Till viss del kan små spill i samband
med hantering av preparat och spruta vara
orsaken, t.ex. ytavrinning från en hårdgjord
yta där sprutan kanske just har tvättats. Men
även i samband med sprutning i fält kan en
del växtskyddsmedel, på olika sätt, transporteras till vattendragen. Säkrare hantering
och anpassade skyddsavstånd har resulterat i
lägre halter i vattendragen. Men den svenska
miljöövervakningen visar också att det finns
en viss transport av växtskyddsmedel från fält
till vattendrag. Dessutom inverkar ju vädret.
Därför är alla de förebyggande åtgärder vi
jobbar med dagligdags i växtodlingen, såsom
bra växtföljd, effektiv jordbearbetning, optimal såbäddsberedning och plantetablering,

god näringsstatus och behovsanpassat växtskydd, fortsatt viktiga pusselbitar.
Vilka rester hittas
i vattendrag?
Sedan 2002 undersöks, inom ramen för den
svenska miljöövervakningen, rester av växtskyddsmedel i fyra bäckar i odlingslandskapet, i Skåne, Halland, Östergötland och
Västergötland. Bäckarna har valts ut så att
de ska spegla jordbrukets påverkan samt
representera de stora jordbruksregionerna
i Sverige. Varje år intervjuas lantbrukare
i områdena angående vilka grödor som
odlats och vilka preparat som använts och
mängderna av dessa. I vattendragen mäts

vattenflödet kontinuerligt och varje vecka
under maj till november tas prover på vattenkvaliteten. Under senare år har provtagningen i Skåne och Halland utökats till att
även omfatta vintermånaderna.
I resultaten från miljöövervakningen kan
vi se att den totala halten av växtskyddsmedel har sjunkit markant jämfört med i början
av 1990-talet, men har inte ändrats mycket
mellan 2002 och 2012. Transporten av växtskyddsmedel från fält till ytvatten varierar
mellan områden och år men utgör generellt
mindre än 0,1 procent av den mängd som
använts på fältet. De högsta halterna i vattnet
uppmäts ofta under försommar och tidig
höst men det är under vinterhalvåret, då vat7

Den höga halten
här berodde på ett
intensivt regnande
efter en torr höst.

Sammanlagda halter av bekämpningsmedel i vattenprover från bäckar i typområden

2011
M 42

14

Högst halter
hittas oftast i Skåne
och Halland där
användningen är
som störst.
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Varje punkt motsvarar medelhalten under en vecka. Där O 18 = Västergötland, E 21 = Östergötland, N 34 = Halland, M 42 = Skåne.

Källa: Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel. Årssammanställningar 2011 och 2012. SLU

tenflödet är högt, som den största sammanlagda mängden transporteras. Från provtagningarna kan man också se att kraftiga regn
under och kort tid efter spridningssäsongen
kan ge tillfälliga toppar med högre halter.
Vanligaste fynden
bentazon och glyfosat
Flest ämnen hittas generellt i områden med
mer intensiv användning av växtskyddsmedel. Ogräsmedel används i störst mängd
och står också för de flesta fynden. Det
vanligaste fyndet är bentazon som är det
verksamma ämnet i Basagran SG. Trots en
begränsad användning hittas bentazon i
flertalet vattenprov. Detta visar att ämnets
egenskaper också påverkar risken för läckage. Glyfosat är det näst vanligaste ämnet.
Glyfosat används i stor mängd och oftast
under hösten då temperaturerna börjar falla
och nederbördsmängderna ökar. Bentazon
och glyfosat är exempel på två ämnen med
väldigt olika egenskaper. Bentazon löses lätt
i markvätskan och transporteras därmed
snabbt med nedåtgående vattenströmmar
i jordprofilen. Glyfosat binds hårt till
partiklar i jorden men kan ändå transporteras genom jordprofilen om det finns stora
sprickor, maskgångar och rotkanaler.
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Grundvatten
Rester av växtskyddsmedel i ytvatten är ett
problem som vi delar med andra länder,
men de har ofta även problem med sitt
grundvatten. I Sverige är vi lyckligt lottade
med ett grundvatten av bra kvalitet. Fynd av
växtskyddsmedel i grundvatten är ovanligare
än fynd i ytvatten, men det kan förekomma.
I den regionala pesticiddatabasen (RPD)
som förvaltas vid SLU finns analysresultat från växtskyddsmedelsundersökningar
utförda i Sverige under åren 1983–2010.
Till denna databas har flertalet analyser som
gjorts rapporterats in, exempelvis analyser av
de kommunala vattentäkterna.
Oftast är det då rester av äldre, idag förbjudna ämnen, som hittas men fynd av de
ämnen vi använder idag förekommer också.
Av de äldre, idag förbjudna ämnena, är BAM
(2,6-diklorbensamid), atrazin och nedbrytningsprodukter av atrazin de vanligaste
fynden. BAM är en nedbrytningsprodukt
till ämnet diklobenil som tillsammans med
atrazin var de verksamma substanserna i
totalbekämpningsmedlet Totex Strö som förbjöds 1989. Av de ämnen vi använder idag är
bentazon det vanligaste fyndet. Det är ytterst
sällan som halterna av något ämne överstiger
gränsvärdet för dricksvattenkvalitet.

Att bevara ett grundvatten av bra kvalitet
är en viktig och gemensam uppgift för oss
alla i samhället. För dricksvatten finns en
gemensam lagstiftning inom EU som anger
både gränser för vad som får finnas och krav
på att vattentäkter måste skyddas.
Riktvärden visar
långtidseffekter
i vattendragen
För ytvatten finns inga gränsvärden om
ytvattnet inte är ämnat att användas som
dricksvatten. Storleken på de fynd som
görs jämförs istället med riktvärden som
speglar ämnets skadlighet för vattenlevande
djur och organismer. Om halten i vattnet
överstiger riktvärdet kan man inte utesluta
att det, för den känsligaste organismen i
vattenmiljön, kan finnas en risk för negativa
effekter. Varje ämne har ett eget riktvärde.
Vissa ämnen har ett riktvärde som är betydligt högre än gränsvärdet för dricksvattenkvalitet. Glyfosat och bentazon, som båda
är vanliga fynd i ytvatten, är sådana ämnen
med riktvärden på 100 respektive 30 µg/l.
Andra ämnen har riktvärden som är lägre än
gränsvärdet för dricksvattenkvalitet. Esfenvalerat som är ett insektsmedel är ett sådant
ämne med riktvärdet 0,0001 µg/l.

Den mängd preparat som
finns på folien som förseglar
förpackningen räcker till att
förorena en liten sjö.
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Bentazon är det vanligaste
fyndet i ytvatten. Bentazon
löses lätt i markvätskan och
följer med nedåtgående vattenströmmar i jordprofilen.
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Andel av använd mängd som förlorades till bäckarna i den
svenska miljöövervakningen 2002–2009

Uttransporterad mängd växtskyddsmedel i % av den mängd som används inom
jordbruket i typområdena i Västergötland (0 18), Östergötland (E 21), Halland (N 34)
och Skåne (M 42) som medelvärde under perioden 2002-2009.
Källa: Ekohydrologi 120

Riktvärdena för ytvatten är inte juridiskt
bindande och är främst tänkta som hjälpmedel vid tolkningen av miljöövervakningsdata
och vid uppföljningen av miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö.
Spridningsvägar
Med vindavdrift och avdunstning från behandlat fält kan växtskyddsmedel transport-

eras i luften för att sedan följa med regnet
tillbaka till mark- och vattenytor.
Vindavdrift sker i anslutning till sprutning och beror på väderlek och vilken teknik
som används. Den enskilt mest betydelsefulla
faktorn är vindhastigheten och en ökning
i vindhastighet med någon sekundmeter
kan fördubbla mängden växtskyddsmedel som förs bort med vinden. Men även

Gränsvärden för dricksvatten
EU:s dricksvattendirektiv anger att dricksvatten är otjänligt
om följande gränser överskrids:
 >0,1 mikrogram/l (µg/l) av ett enskilt bekämpningsmedel
 >0,5 µg/l för flera bekämpningsmedel tillsammans.
Gränsvärdet för dricksvattenkvalitet får alltså inte överstigas
i det vatten som ska konsumeras. Om råvattnet innehåller
högre halter måste vattnet renas innan det kan konsumeras.
Detta är mycket små mängder, och egentligen inte relaterat
till farlighet för människor och djur, utan ska ses som en
signal från samhället att dricksvattnet ska vara rent. De
högst tillåtna mängderna motsvarar
 1 g aktiv substans i 10 miljoner liter vatten
 en tablett med 50 procents koncentration, t.ex. Express
50 SX, i en ett hektar stor och 4 meter djup sjö.

spridningstekniken och temperaturen spelar
roll då fina droppar är mer vindkänsliga
och avdriften är större i varmt och torrt
väder. Mätningar har visat att mellan 1 och
5 procent av det som sprids kan förflyttas
med vindavdrift. Men avdriften kan vara
betydligt mindre, t.ex. då det är svalt och
vindstilla och vid användning av utrustning
på sprutan som ger grova droppar. Avdriften
kan också vara betydligt större, t.ex. i varmt
och blåsigt väder och vid användning av
utrustning på sprutan som ger fina droppar.
Från besprutad mark och gröda kan det
också ske avdunstning av växtskyddsmedel.
Mätningar har visat att i vissa situationer
kan upp till 10 procent av det som sprids
försvinna genom avdunstning. Avdunstning
innebär ofta en mer global spridning och
är en anledning till att vi i Sverige kan hitta
sedan länge förbjudna ämnen i regnvatten
som förs hit med vindarna från andra länder.
Det är främst ämnets egenskaper som avgör
om risken för avdunstning är stor och därför
är det som sprutförare svårt att påverka detta.
Via ytavrinning och utlakning kan
växtskyddsmedel lämna fältet och ledas vidare
till vattendrag och sjöar. Miljöövervakningen
visar att ca 0,01–1 procent av den mängd
växtskyddsmedel som används i ett område
9

Vindhastigheten är den faktor som påverkar vindavdriften mest. Undersökningar
har visat att mellan 1 och 5 % av det som
sprids kan försvinna som avdrift.

Ytvattenprov (bäckar och åar) med
fynd av enskilda substanser under
perioden 2002–2012
0%

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Metazaklor
Fluroxipyr
BAM

Mekoprop
Klopyralid
Protiokonazol-destio
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AMPA
Azoxystrobin
DETA
Atrazin
Metalaxyl
Pikoxystrobin
Tiakloprid
DEA
Imidakloprid
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Bentazon och glyfosat är de
vanligaste fynden och rester
återfinns i 100 % respektive
90 % av alla prov.

Herbicid
Nedbrytningsprodukt
Fungicid
Insekticid
Förbjuden

Källa: Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel.
Årssammanställning 2012. SLU

kan spridas till närliggande vattendrag denna
väg. Båda transportvägarna hänger ihop med
nederbörd och överskott på vatten.
Utlakning förekommer mer eller mindre
på alla fält och sker naturligt när mängden
vatten i marken överstiger det grödan kan ta
upp och det marken kan adsorbera. Växtskyddsmedel som löst sig i markvätskan följer med i vattnets rörelse, genom jordprofilen

Avser den ordinarie provtagningen under
perioden 2002–2012. Endast substanser
med en fyndfrekvens på 10 % eller högre
redovisas i figuren.

Global transport

Avdunstning
från gröda Vindavdrift
och mark

Jordsprick
or
Förlus
te
grund r till
vatten
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Nedfall

ner till dräneringsledningar eller vidare ner
till grundvattnet. Störst risk är det på jordar
med hög genomsläpplighet, t.ex. sandjordar
och lerjordar med mycket sprickor. Även
täckdikning bidrar till snabbare transport
genom matjordslagret ned till dräneringsrören
men minskar samtidigt risken för ytavrinning.
Ytavrinning förekommer främst på vissa
platser, s.k. hot spots, och vid vissa tillfällen.

En liten del av de växtskyddsmedel
vi använder kan på olika sätt leta sig
vidare till omgivande mark och vatten.
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Medelkoncentration av växtskyddsmedel i ytvatten,
skåne (M 42) maj till september 1992–2012
Övriga pesticider

Glyfosat+AMPA
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Fynden i Vemmenhögsån i Skåne
har sjunkit dramatiskt sedan
1990-talet trots att användningen
av växtskyddsmedel inte har
sjunkit nämnvärt.
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Källa: Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel. Årssammanställning 2012. SLU

Risken är störst vid kraftiga regn nära inpå
bekämpningstillfället. Vatten som rinner
över markytan till närmsta dräneringsbrunn
eller vattendrag kan då föra med sig både
jord, fosfor och bekämpningsmedelsrester.
Även om inte fältet gränsar direkt till ett
vattendrag kan ytavrinning ha betydelse
genom att vattnet hittar andra genvägar som
leder fram till vattendraget. Ytavrinning kan
exempelvis ske längs med hjulspår och på så
sätt nå en dräneringsbrunn i en svacka på
fältet eller ett öppet dike som leder vidare
till ett vattendrag. Risken för ytavrinning är
generellt större då grödan är liten. Även vissa
jordar är mer riskbenägna, t.ex. struktursvaga
mjäla- och lerjordar.

Makroporflöde kan sägas vara en kombination av utlakning och erosion. Genom
maskhål, jordsprickor och rotkanaler kan
regnvatten snabbt transporteras ner genom
markprofilen och föra med sig jordpartiklar
och bekämpningsmedelsrester. På detta sätt
kan även växtskyddsmedel som inte lika lätt
löses i markvätskan transporteras nedåt.
Hur stor risken är för transport till ytvatten eller grundvatten beror på flera saker,
exempelvis hur snabbt ämnet bryts ner, hur
lätt det löses i markvätskan, hur hårt det
binds till organiskt material eller lerpartiklar,
om marken naturligt är väl dränerad eller
om marken är täckdikad, hur väl grödan
kan ta upp vatten och inte minst väderleken.

Makroporflöde. Växtskyddsmedel kan
transporteras till grund- och ytvatten,
t.ex. genom sprickor i markprofilen.

Vemmenhögsprojektet
I Vemmenhögsån i Skåne har forskare följt
både vattenkvaliteten och lantbrukarnas
användning och hantering sedan början av
1990-talet. Det är det enda vattendrag i Sverige där en längre tidsserie finns för halterna av
växtskyddsmedel. Sedan början på 1990-talet
har halterna sjunkit dramatiskt, trots att
den mängd växtskyddsmedel som används
inte har sjunkit. Mellan 2002 och 2012 har
dock halterna inte förändrats mycket. Under
1990-talet ökade medvetenheten om vad som
är punktkällor och hur användningen kan
bli säkrare på gården och i fält, och resultatet
blev då att medelhalten i vattnet sjönk med
90 procent. Under 2000-talet har medelhalten legat på en låg nivå. Troligen är det
mer diffusa källor som ligger bakom de fynd
man ser idag. Dessa lär vi oss hela tiden mer
om och även runt Vemmenhögsån finns troligen fler åtgärder att ta till. Men man måste
dock vara medveten om att ett visst läckage
av växtskyddsmedel alltid kommer att finnas
och analysmetoderna är idag så fina att även
väldigt låga halter kan detekteras.
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Intervju | Jenny Kreuger, KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel
Vilka rester hittas i vattnet idag?

De vanligaste substanserna som man hittar är
ogräsmedel då de används i större mängder
och på större areal än insektsmedel och svampmedel. Vanligtvis innehåller alla vattenprover
som tas rester av växtskyddsmedel, mellan
10–15 olika substanser i varje prov. Under år
2012 påträffades en eller flera substanser över
riktvärdet i drygt 60 % av de insamlade ytvattenproverna. Glyfosat var den substans som
oftast påträffades med högst halt i proverna.
Den substans som förekom i flest prover var
bentazon, men även glyfosat, isoproturon
och MCPA förekom i många prov.

Hur väl speglar fynden av växtskyddsmedel dagens användning?

Till ytvatten går transporten fort och de fynd
som hittas speglar väl användningen som
sker nu. Till grundvatten går transporten
långsammare och substanser som har använts för länge sedan kan fortfarande finnas
kvar där. Dessutom kan vissa substanser finnas kvar i markprofilen under en lång period
och orsaka läckage till grundvatten.
Hur påverkas miljön av de rester som
finns i vattnet?

Vi vet mycket lite om exakt hur biologin

i ytvatten påverkas. Den kunskap vi har
idag kommer främst från laboratorieförsök,
och resultat från laboratoriemiljöer är svåra
att översätta till eventuella konsekvenser i
en naturlig miljö. Dessutom vet vi inte hur
substanserna samverkar med varandra och
vilken effekt blandningar kan ha på miljön.
Det finns studier gjorda på ekologiska effekter av växtskyddsmedel i vattenmiljön. Men
vatten i jordbrukslandskapet är även ofta utsatta för påverkan av höga halter näringsämnen samt fysisk påverkan från t.ex. rätning
och rensning, så det är svårt att särskilja
effekterna från just påverkan av växtskyddsmedel. Påverkan kan dessutom ske långt
ifrån användningsplatsen. Vatten ingår i ett
kretslopp och kan spridas till andra miljöer,
t.ex. kan man hitta rester av substanser som
är förbjudna i Sverige i regnvatten som faller
hos oss, så det kan transporteras långt.

”Att satsa på integrerat
växtskydd gör att
växtskyddsmedel bara
används när det verkligen
behövs.”
Hur länge finns resterna kvar efter
användandet?

Majoriteten av substanserna som vi använder
idag försvinner fort, de är ofta borta inom
ett år efter användandet. Men det finns
substanser som kan hittas många år efter
användande, bentazon är ett exempel på en
sådan substans.
Vilka spridningsvägar har störst
betydelse på ett lantbruk?

Vemmenhögsprojektet visade att historiskt
sett har punktkällorna stått för det största
läckaget, genom att vidta åtgärder för att
minska utsläppen från dessa så kunde man
minska halterna i ån med 90 %. Idag har
alla användare av växtskyddsmedel gått en
utbildning och har en större förståelse för
hur läckagen kan ske, och tillsammans med
12

Hur ligger vi till i Sverige?

Sverige har satsat mycket på utbildning och
har nationella handlingsprogram där man
sätter upp mål för minskade risker för hälsa
och läckage till miljön, vilket har gjort att vi
minskat våra utsläpp. De flesta användare
av växtskyddsmedel är idag väldigt kunniga
vilket gör att risken för läckage till vattendrag är mindre.

Struktur & upplägg

bättre rutiner och utrustning så har utsläppen från punktkällor minskat rejält. Idag är
det istället läckage som sker genom markprofilen, ytavrinning och vindavdrift som
har störst betydelse.

Materialtips
På www.sakertvaxtskydd.se finns länkar för dig som
vill fördjupa dig mer i det här ämnet. Där kan du klicka
dig vidare till mer information om
➜ bekämpningsmedel i miljön och den
miljöövervakning som görs
➜ gränsvärden, riktvärden och deras anknytning
till den egna vattentäkten
➜ diffusa läckage
➜ pesticiddatabasen.
Kortfilm från Säkert växtskydd på DVD
☞
➜ Vemmenhögsån – Miljöövervakning växtskyddsmedel

Vad skulle vi kunna göra bättre?

Vi skulle kunna bli bättre på att planera
och se över våra rutiner kring växtskyddet
på gården. Att satsa på integrerat växtskydd
gör att växtskyddsmedel bara används när
det verkligen behövs. Har man tänkt över
sin hantering och spridning redan innan
växtodlingssäsongen är det också mindre
risk att man slarvar eller gör fel när man
väl ska börja spruta. Det är viktigt att hålla
skyddsavstånd till vatten, dräneringsbrunnar och andra känsliga miljöer. Se även till
att du har en bra påfyllningsplats och bra
rutiner för att rengöra sprutan. Skapa rutiner för transporten, olyckor händer och det
kan orsaka stora skador på miljön. Dessutom kostar sanering och negativ publicitet
mycket. Om du har anställda som hanterar
växtskyddsmedel eller om du hyr in tjänster
från andra bör du säkerställa att dessa också
har den kunskap som krävs för rätt hantering. Tänk också på att använda skyddsutrustning, du är trots allt den som utsätts för
störst risker vid användningen!

Diskussionsfrågor
På Säkert växtskydds webb hittar du en länk till Regionala pesticiddatabasen.
Där kan du söka efter vilka rester som hittas i vattendrag i ditt område.
 Hur stämmer de återfunna resterna med de erfarenheter du har av din
egen och andras användning i närområdet?
Vilka tror du är de största spridningsvägarna från din gård?
Hur bra är du på att minska riskerna för så kallade punktkällor?
Vilka rutiner har du för hantering och användning av växtskyddsmedel?
Om du har anställda, hur får de reda på rutinerna?
Provtagningen i Vemmenhögsån visar de senaste åren stora förändringar
i de halter man hittar i vattendraget, bl.a. tack vare en bättre hantering av
växtskyddsmedel.
 Om du tänker tillbaka – hur har din hantering av växtskyddsmedel
förändrats över åren?
I Vemmenhögsån har man sett att fiskebeståndet ökat och lägre halter av
växtskyddsmedelsrester kan vara en bidragande orsak till detta.
 Om du tänker tillbaka – vad kan du se för förändringar i ditt vattendrag
över åren?

Upplägg första träff
Vill du fråga Jenny något?
Maila då till jenny.kreuger@slu.se

 Läs texterna i detta tema
 Visning av filmen "Vemmenhögsån – miljöövervakning
växtskyddsmedel"
 Diskussionsfrågor
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Säker förvaring
av preparat

Bra rutiner för
uppsamling av spill

Utspädning och
spridning av
restmängder
i spruttanken
Tvätt av traktor
och spruta

Säker
påfyllningsplats

Vad kan göras på gården
för att minska läckaget?
När vi pratar om effektiva åtgärder inom jordbruket för att minska risken för rester av
växtskyddsmedel i vatten skiljer vi ofta på spill och andra punktkällor i samband med
hantering och mer diffusa källor.

Spill i samband med

påfyllning och
rengöring av sprutan är exempel på punktkällor medan ytavrinning till en dräneringsbrunn
i samband med kraftigt regn efter bekämpning är ett exempel på en diffus källa. Punktkällor har vi idag relativt stor kunskap om
och många bra åtgärder ute på gårdarna har
också gett mätbara resultat. Även vad gäller
de diffusa källorna vidtas många åtgärder som
minskar risken, t.ex. att hålla skyddsavstånd
till dräneringsbrunnar, diken och vattendrag
och att undvika sena höstbekämpningar. I det
här temat kan du fördjupa dig i vad du kan
göra på din egen gård för att minska läckaget av växtskyddsmedel till vatten.
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Säker förvaring
av preparat
Växtskyddsmedel ska förvaras säkert av
flera skäl. Det finns risker för barn och
husdjur på gården och för andra obehöriga.
Förvaringen ska också vara säker med tanke
på den yttre miljön eller om det skulle börja
brinna. Ett bra utformat sprutförråd blir
också en bättre arbetsplats vilket minskar
stress och risken för misstag och olyckshändelser, vilket i förlängningen minskar risken
för den yttre miljön. Även rengjorda dunkar
och emballage som inte går att göra rena ska
förvaras säkert med tanke på barn, obehöriga
och risk för spill.

Säker påfyllningsplats
Påfyllning av sprutan är det arbetsmoment
där du som sprutförare löper störst risk att
exponeras för växtskyddsmedel. Hela 90
procent av exponeringen sker där. Preparat
hanteras i koncentrerad form och på traktor,
spruta och preparatpåfyllare finns rester
sedan tidigare. Därför kan även spill vid
påfyllningen utgöra en stor punktkälla för
rester av växtskyddsmedel till vattendrag.
En säker påfyllningsplats innebär ett bra
underlag där spill och dropp kan samlas upp
eller brytas ner. En säker påfyllningsplats
innebär också att avståndet till brunnar och
vattendrag är tillräckligt stort. Om sprutan

Funktionstestad
spruta

Minska vindavdriften
med avdriftsreducerande utrustning och
skyddsavstånd

skyddsavstånd mot
marktransport

inte förvaras inomhus under sprutsäsongen
blir den säkra påfyllningsplatsen också en
säker parkeringsplats. Det minskar risken
för att de rester som finns utanpå traktor
och spruta sköljs av vid regn och når dagvattenbrunnar.
Bra rutiner för
uppsamling av spill
Synligt spill är tillräckligt stort för att behöva
tas omhand. Detta gäller även om påfyll-

ningsplatsen är säker. Uppsugningsmaterial,
sopborste, skyffel och förvaringskärl är utrustning som ska finnas i närheten av sprutbod
och påfyllningsplats.
Tvätt av traktor
och spruta
Utanpå traktorn och sprutan finns rester
från spill, skumning, överfyllnad och avdrift
i samband med påfyllning och sprutning.
Undersökningar visar att som mest kan

Lite spill – stor risk
Följande exempel visar hur lite det kan krävas för att spill kan ge en märkbar
förorening. Utgångspunkten är ett 5 meter brett och 2 meter djupt vattendrag.
Sträckan som anges är den längd av vattendraget som mängden spill kan
förorena. Med förorening menas här 0,1 µg/l, d.v.s. 1 g i 10 miljoner liter.








Tvätt av handskar efter 1 dags sprutning – 10 m.
Utvändig tvätt av spruta efter sprutning av 20 hektar – 250 m.
En spridare går över ett vattendrag i 1 sekund – 250 m.
2 ml preparat (1 gram verksamt ämne) – 1 km.
50 liter tvättvatten från rengöring av spruttanken – 15 km.
I dl preparat (50 gram verksamt ämne) – 50 km.
50 liter överbliven sprutvätska – 625 km.

Förutsättning: 3,0 liter preparat per hektar, 500 g verksamt ämne per liter.

någon eller några procent av den utsprutade
kemikalien avsättas utanpå traktorn och
sprutan. Störst mängder finns på bommen
och baksidan av sprutan men mätbara
rester finns på alla delar. Därför spelar valet
av plats för avsköljning och tvätt stor roll.
En bra plats att skölja av sprutan på efter
bekämpning är i fält. En grundligare tvätt av
sprutan kräver ofta högtryckstvätt vilket gör
att det är mest praktiskt att hålla sig runt
gården. Om påfyllningsplatsen är tillräckligt stor och kan ta hand om stora vattenmängder är det också en bra tvättplats.
Använd annars en yta med biologiskt aktiv
mark och liten risk för avrinning till dagvatten- eller dräneringsbrunnar.
Även på andra maskiner kan det finnas
spår av växtskyddsmedel, t.ex. såmaskinen
efter sådd med betat utsäde. Ta därför som
vana att tvätta denna på en säker plats.
Utspädning och
spridning av restmängder
i spruttanken
Kvar efter sprutning finns rester i spruttank
och ramp som med bra rutiner kan användas
smart men med dåliga rutiner kan orsaka
förorening. I sprutrampen finns rester som
motsvarar full dos i 30–100 meter. Om
15

sprutningen slutar där den började kan även
det sista utnyttjas maximalt. Kvar i sprutans
tank finns också sprutvätska, ofta 2–30 liter
beroende på sprutans konstruktion. Därför
är det viktigt att späda ut resterna så att de
kan sprutas ut över behandlat fält. Enklast
görs detta med hjälp av en sköljvattentank
på sprutan. Med en tredelad sköljning når
man ner till 1–3 procent av ursprunglig
koncentration i det sköljvatten som blir
kvar. Med flera sköljningar eller automatiska
diskprogram når man ännu längre.

Funktionstestad spruta
Regelbundet funktionstest är ett kvitto på
att sprutan är i god kondition. Det minskar
risken för onödigt dropp och olyckshändelser. Vid funktionstestet kontrolleras också
att spridningsbilden är bra och omrörningen
tillräcklig. Detta är en förutsättning för bra
effekt vid lägre dosnivåer och en sammantaget lägre användning totalt. Vid ett funktionstest kan du också få tips om hur din
spruta kan uppgraderas för bättre resultat,
säkrare arbetsmiljö och enklare rutiner.

Bekämpning på gårdsplanen
Gårdsplanen har ingen av de egenskaper vi
vet gynnar nedbrytning av växtskyddsmedel,
d.v.s. biologiskt aktiv mark och förmåga att
hålla kvar vatten. Därför innebär kemisk
bekämpning på gårdsplanen otvetydigt en risk
för att rester av växtskyddsmedel sprids till
närliggande vatten och ska därför undvikas.

Skyddsavstånd mot
marktransport
Intill vattendrag, diken, dräneringsbrunnar
och vattentäkter är vi vana att hålla ett avstånd
eller stänga av en eller flera delsektioner på
sprutrampen. Rekommenderad storlek på
dessa markanpassade skyddsavstånd finns
i allmänna råd till Naturvårdsverkets före-

Så gärna in ytan runt
brunnen permanent
så minskar du risken
för läckage.
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skrift om spridning av bekämpningsmedel
(NFS 1997:2). 6 meter till vattendrag, 1 meter
till öppna diken och dräneringsbrunnar och
12 meter till vattentäkter är minsta rekommenderade avstånd. Intill vattendrag räknas
skyddsavståndet från högvattenyta. Syftet
med markanpassade skyddsavstånd är att få
ett skydd för marktransport och det gäller
därför oavsett sprutteknik, väder och vind.
Storleken påverkas enbart av hur fältet ser
ut på så sätt att sluttande fält kräver större
markanpassade skyddsavstånd. Man kan välja
att så in den obesprutade zonen med gräs
permanent men det kan också vara samma
gröda som på fältet i övrigt.
Dräneringsbrunnar
En dräneringsbrunn är liten men med flera
brunnar på ett skifte får de tillsammans
betydelse. Marken runt dräneringsbrunnen
är även den genomsläpplig vilket gör ytan

Procent avdrift vid sprutning under olika väderleksförhållanden och användning av olika typer av spridare
Avdriften blir som störst då en
fin duschkvalitet används vid hög
temperatur och vindhastighet.
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Avdriften ökar ju finare dropparna är och med högre vindhastighet och temperatur.

Källa: Bakgrundsmaterial till Hjälpredan för vindanpassat skyddsavstånd, Naturvårdsverket

mer känslig för läckage. Bäst är att, där det
är möjligt, så in ytan runt brunnen permanent. Då får man också ett bättre skydd mot
eventuell ytavrinning.
Minska vindavdriften med
avdriftsreducerande utrustning och skyddsavstånd
Vindhastigheten är den faktor som har störst
betydelse för avdriften men även lufttemperaturen påverkar. Båda dessa väderleksfaktorer
påverkar därför behovet av skyddsavstånd.
Det kan ibland vara svårt att invänta optimala
vindförhållanden. Lägre bomhöjd och lägre
körhastighet minskar avdriftsrisken en del
men ofta måste valet bli en mindre vindkänslig
duschkvalitet. För att enklare kunna väga
samman teknik och väderlek finns Hjälpreda
för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd
vid användning av lantbruksspruta med bom.
Fina droppar innebär stora skyddsavstånd
medan det med avdriftsreducerande teknik
finns möjlighet att hålla kortare avstånd. Den
typ av verktyg som Hjälpredan är, är unik för
Sverige och har inneburit att vi istället för fasta
skyddsavstånd har haft möjlighet att påverka
avståndet, t.ex. genom val av teknik. Vid
godkännande av preparat ställs högre krav på
skyddsavstånd, exempelvis genom att kräva
särskilt avdriftsreducerande utrustning.

Avdriftsreducerande
utrustning
Det finns idag många valmöjligheter vad
gäller munstycken till sprutan. För att minska risken för avdrift bör spridare som ger
grövre droppar finnas på gården. Lowdriftspridare är spaltspridare med trycksänkning
och reducerar avdriften jämfört med vanliga
spaltspridare. Lowdriftspridare uppfyller dock
inte kraven för särskilt avdriftsreducerande
utrustning. Särskilt avdriftsreducerande utrustning ska klara 50 procent avdriftsreduktion eller mer. En lista över utrustning som
har en dokumenterad avdriftsreduktion på

denna nivå finns att ladda ner på Säkert
växtskydds hemsida. I regel handlar det om
injektormunstycken. I många situationer kan
spridare med 50–75 procents avdriftsreduktion ge tillräckligt bra effekt även då det
inte är stor risk för avdrift, särskilt om större
vätskemängder används.
Bevuxna skyddszoner
Med skyddszoner menar vi oftast gräsbevuxna
zoner utmed vattendrag eller anpassade stråk
i fält som stoppar upp kraftig yterosion till
dräneringsbrunnar. Skyddszonen bidrar till
att stoppa upp vattenflödet så att vatten,
partiklar, näringsämnen och eventuella växtskyddsmedelsrester sedimenterar, infiltrerar
marken, fångas upp av gräset eller bryts ner.
Undersökningar pekar på att skyddszoner har
stor effekt där det finns risk för yterosion.
Idag finns preparat som har användningsvillkor som kräver 10 meter permanent
bevuxen skyddszon intill sjöar och vattendrag. I dessa fall specificeras att skyddszonen
måste vara permanent bevuxen med gräs
eller gräs och örtväxter och anlagd ett år före
behandling. Avståndet får räknas från strandlinjen vid högvattenyta eller strandbrinken.
Med hjälp av skyddszoner kan man också
passa på att räta ut åkerkanter t.ex. utmed
en slingrande bäck eller lämna svårbrukade
kanter som har svårare att torka upp. Skyddszoner kan också vara värdefulla för den biologiska mångfalden och kan därför också
utformas för att på bästa sätt gynna de arter
som lever i och nära vattenmiljön.
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Struktur & upplägg
På www.sakertvaxtskydd.se finns länkar för dig som vill
fördjupa dig mer i det här ämnet. Där kan du klicka dig
vidare till mer information om
 var de betningsmedel som används hamnar i slutändan
 bekämpning av ogräs på gårdsplaner
 hur du anlägger en skyddszon
 hur du kan minska ytvattenerosion.

Materialtips
➜ Hur du underhåller och förbättrar sprutan
➜ Biobäddsblad
➜ Bygg säkert – förråd
➜ Bygg säkert –biobädd
➜ Bygg säkert – platta med uppsamling
➜ Listor över avdriftsreducerande utrustning
Alla dessa skrifter hittar du i Biblioteket på
www.sakertvaxtskydd.se
Kortfilmer från Säkert växtskydd på DVD
☞
➜ Personlig skyddsutrustning – påfyllning av spruta
➜
➜
➜
➜
➜
➜

Kalibrera sprutan
Uppgradera sprutan
Underhåll biobädden
Dräneringsbrunnar – håll skyddsavstånd!
Skyddsavstånd
Hjälpredan

Träffar
Du kan välja en eller flera av träffarna. Det går även att kombinera
träffarna om man t.ex. vill ses en
heldag.
Träff 1
 Läs texterna i detta tema.
 Visa valfria kortfilmer från Säkert

växtskydd.
Övning: Välj 5–10 åtgärder från bilderna i
detta avsnitt och skriv ner dem på postit-lappar. Placera sedan ut dem på ett så
kallat värderingskors.
Lätt och billigt
att genomföra
Har liten

Har stor

för vattnet

för vattnet

betydelse

Svårt och dyrt

att genomföra
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betydelse

Diskussionsfrågor
 Vilka åtgärder vidtar du för ett minskat läckage redan idag?
 Håller du skyddsavstånd till dina dräneringsbrunnar?
 Använder du Hjälpredan eller hur bedömer du det rätta
skyddsavståndet i förhållande till väderbetingelserna?
 Hur hanterar du ogräs på hårdgjorda ytor?
 Vilka åtgärder ser du att du kan förbättra redan till
kommande säsong?

 Bjud in en rådgivare för diskussion eller

 Varför ska man hålla ett vindanpassat

föreläsning. Tänk ut vad du vill veta och
diskutera det med rådgivaren innan
träffen så får du ut mer av mötet. Prata
med din kontaktperson om du vill ha
tips på rådgivare.
 Diskussionsfrågor.

skyddsavstånd? Med hjälp av Hjälpredan, en spruta fylld med vatten och
vattenkänsligt papper får du se hur
långt dropparna driver vid sprutning.
Håller Hjälpredan vad den lovar? Här är
det även möjligt att studera effekten av
avdriftsreducerande utrustning.
 Bjud ut en funktionstestare till någon av
era gårdar. Denne kan gå igenom hur
ett spruttest går till, vilka de vanligaste
felen brukar vara och vad du själv kan
kolla på gården.

Träff 2
Besök någon i gruppen, en annan odlare
lokalt eller en Odling i Balans-gård. Här
väljer du själv vad du vill åstadkomma
med träffen. Prata med er kontaktperson
för tips på gårdar.

Träff 3
Praktisk övning i fält. Prata med er kontaktperson om hur ni går tillväga för att
anordna träffen.
 Titta på ny teknik inom sprutning.
 Pröva att fylla på en spruta utan att spilla.
Med hjälp av färgat vatten kan du se hur
mycket som egentligen spills när sprutan
ska fyllas på.

Du spiller mer än vad
du tror …

?

?

?

?

?
?

?

Vad innebär etiketten i praktiken?
Företag som säljer växtskyddsmedel har skyldighet att informera användaren om de miljöoch hälsorisker som finns med preparat. Via etikett, bruksanvisning och säkerhetsdatablad
ska du kunna få den information du behöver.

kring vilka uppgifter
märkningen ska innehålla och det finns vissa
krav på vad som ska finnas på etikett, i bruksanvisning respektive i säkerhetsdatablad. Men
på vilket sätt uppgifterna ska presenteras är
inte reglerat. Kemikalieinspektionen har tagit
fram en vägledning för märkning som riktar
sig till företag som säljer växtskyddsmedel
men företagen har fortfarande stor frihet över
utformningen av informationen. Därför kan
dokumentationen se olika ut för olika preparat och det kan vara tidsödande att hitta den
information man söker för tillfället.
Det kan vara speciellt svårt att förstå vad
som är lagkrav och vad som är rekommen-

Det finns regler

dationer av det som finns i anvisningarna
för preparat. Dessutom kan en del användningsvillkor som är kopplade till preparat
vara svåra att tillämpa och förstå fullt ut.
Inom det här temat kan ni fördjupa er i
varför anvisningarna ser ut som de gör och
få hjälp att tyda dokumentationen och vilka
krav som ställs för de preparat ni själva
använder er av. Intervjuerna i det här temat
är gjorda med anställda vid Kemikalieinspektionen, en kommun och ett företag som
tillverkar och säljer preparat. Kemikalieinspektionen och företagen som säljer preparat
har alla ansvar att se till att anvisningarna
för ett preparat är lätt förståeliga. Kommu-

nala miljöinspektörer kontrollerar att de
delar av anvisningarna som är lagkrav har
följts och därför är även de intervjuade.
Användningsvillkor
Det är viktigt att använda växtskyddsmedel
på rätt sätt. Men det gäller att vara på alerten.
Även de ”gamla vanliga” produkterna kan ha
fått nya användningsvillkor sedan sist. Att
läsa etiketten innan påfyllning av sprutan är
en självklarhet. Allt för att undvika missförstånd och kostsamma misstag. Men många
användningsvillkor kräver längre framförhållning än så, t.ex. bevuxna skyddszoner
eller speciell utrustning vid påfyllning och
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sprutning. Därför är det viktigare än någonsin
att redan vid planeringen inför säsongen gå
igenom ny produktinformation. En säker
källa är bekämpningsmedelsregistret på
Kemikalieinspektionens hemsida där alla
beslut offentliggörs. Även olika tillverkares
eller återförsäljares hemsidor innehåller ofta
den senaste informationen.
Det är ett lagkrav att följa de användningsvillkor som Kemikalieinspektionen
beslutar. I många fall kan ett misstag också
leda till tvärvillkorsavdrag. Men viktigare är
kanske bakgrunden till beslutet. Särskilda
användningsvillkor tas till då det krävs en

extra säkerhetsnivå för omgivningen eller för
sprutföraren. Ett högre skydd för vattenlevande organismer kan exempelvis innebära
ett användningsvillkor som begränsar
munstycksvalet eller ställer krav på bevuxna
skyddszoner. Särskilda risker för arbetsmiljön kan leda till krav på preparatpåfyllare
eller tät traktorhytt med kolfilter.
I tabellen nedan kan du se vilket syfte
några av de användningsvillkor som finns har.
Användning av Hjälpredan är
ett vanligt användningsvillkor.

Ska skyddas

Ska regleras

Möjliga villkor

Vattenlevande organismer, djur och växter
utanför fältet, människor i omgivningen

Vindavdrift

1. Krav på Hjälpreda (allmän eller särskild hänsyn)
Inga fasta skyddsavstånd
2. Utrustningskrav
a) Typ av spruta
b) Spridningsteknik
c) Munstycken

Vattenlevande organismer

Ytavrinning

10 m permanent bevuxen skyddszon mot vatten

Samtliga organismer
(inkl. fåglar och däggdjur)

Behandlingar

1. Dos per ha
2. Antal behandlingar
3. Behandlingsintervall
4. Behandlingstidpunkt

Grundvatten

Behandlingar

1. Dos per ha
2. Antal behandlingar
3. Behandlingsintervall
4. Behandlingstidpunkt

Bin

Exponering för bin

1. Ej på blommande gröda när bin aktivt söker efter föda
2. Avlägsna eller täck över bikupor
3. Minimera utsläpp av damm vid sådd av betat utsäde

Konsumenter och husdjur

Rester i livsmedel och foder

1. Karenstid (dygn) och senaste behandlingstidpunkt
(utvecklingsstadium)
2. Ej på ätliga växter
3. Hantering av processavfall, t.ex. potatisskal

Miljö allmänt

Betning, lagerbehandling

Endast sluten industriell anläggning

Arbetsmiljö

Traktorhytt

Krav på tät ventilerad traktorhytt försedd med partikelfilter
och kolfilterinsats

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning som antagits vid riskbedömningen
(t.ex. skyddshandskar och skyddskläder)

Återinträde

Karenstid för återinträde i fält, växthus eller andra utrymmen

Påfyllning av spruta

Krav på preparatfyllare och liknande utrustning

Betning, lagerbehandling

Endast sluten industriell anläggning

Behandlingar

1. Dos per ha
2. Antal behandlingar
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Intervju

Så här säger …
Emma Bergström, Kemikalieinspektionen

All information ska vara tydlig
Vad reglerar vad som ska stå på etikett,
bruksanvisning och säkerhetsdatablad?

Kravet på att växtskyddsmedel ska märkas
finns i Växtskyddsmedelsförordningen, (EG)
nr 1107/2009. Förordningen om märkning av
växtskyddsmedel, (EU) nr 547/2011 reglerar
sedan vad som ska stå i dokumentationen.
Men växtskyddsmedel är ju också kemiska
produkter och därför ska de även följa reglerna för märkning av kemiska produkter.
Finns det några krav på vad som ska finnas på etikett, bruksanvisning respektive
säkerhetsdatablad och hur stor frihet har
företagen att utforma dokumentationen?

Det finns krav på att en del saker alltid ska
finnas med på t.ex. etiketten. Men en del information kan få finnas både på etikett och i
bruksanvisning. Om inte all information får
plats på etiketten får
man ha med det i
bruksanvisningen
i stället. Det här
gör ju att man
på ett preparat
kan hitta en viss
information på
etiketten men för
ett annat preparat i
stället kan hitta den informationen i bruksanvisningen. Det finns inte heller några
krav på i vilken ordningsföljd uppgifterna
ska komma och hur de ska formuleras eller
om viss information ska finnas i tabellform
eller liknande. Men det finns krav på att all
information ska vara tydlig.
Finns det några krav på var användningsvillkoren för ett preparat ska finnas?

De ska finnas på förpackningen, men om
utrymmet inte räcker till där så får de även
finnas i bruksanvisningen.

Camilla Thorin, Kemikalieinspektionen

Användningsvillkoren
är alltid krav
Vad har man för skyldigheter som
användare att läsa anvisningarna?

Etikett, bruksanvisning och säkerhetsdatablad ska läsas. På etikett
och i bruksanvisning
finns information
om hur preparat
ska användas och
på säkerhetsdatabladet finns information om hur
man kan skydda sig.
Om det finns uppgifter som inte stämmer överens med varandra på etikett,
bruksanvisning och säkerhetsdatablad?
Vad gör man då?

Då ska man kontakta företaget som tillverkar produkten och fråga vad som gäller. Det
är deras skyldighet att dokumentationen ska
vara korrekt. Man får också gärna komma in
med tips om felaktig märkning till KemI.
Vad gör jag om jag blir osäker på vad som
är rekommendationer och vad som är krav?

Man ska använda preparatet så som det står
på etikett och i bruksanvisning. Användningsvillkoren är alltid krav. I bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens
hemsida kan du hitta användningsvillkoren
för många preparat och du kan titta där om
du blir osäker på vad som är krav när du
läser på etiketter och bruksanvisningar. Då
man använder ett preparat på ett sätt som
avviker från det som står, men som kanske
rådgivare rekommenderar och det uppstår
problem kan man då inte klaga hos företaget som producerar preparatet.
Hur går det till när ett preparat får
användningsvillkor?

Företaget som vill sätta ut ett preparat på
den svenska marknaden eller vill ha kvar
det på marknaden skickar in en ansökan
till KemI för godkännande. Det finns krav
på vad ansökan ska innehålla för uppgifter
och KemI utvärderar all data som skickas in.
Producenten får också komma med förslag
på skyddsåtgärder för att minska miljö- eller
hälsopåverkan från preparatet. KemI beslutar sedan, baserat på lagstiftning och vägledningar, om de skyddsåtgärder som krävs för
att miljön och människors hälsa ska skyddas.
Beslutet grundar sig på de data som företagen skickar in och därför kan två liknande
preparat ha olika användningsvillkor.

Gitte Eskhult, Kristianstads kommun

Viktigast är ett giltigt
sprutcertifikat och en bra
påfyllningsplats för sprutan
Hur ofta gör ni tillsynsbesök?

Vi började 2012 med en erfarenhetsbaserad
klassning. Det betyder
att vi oftare besöker lantbruk som
har mer att åtgärda och mer
sällan de lantbruk där det ser
bra ut och där vi
av erfarenhet vet att
åtgärder vidtas direkt
om det behövs. Det kan som tätast bli besök
med några månaders mellanrum om det behövs ett uppföljande besök, och upp till 5
år om det ser mycket bra ut vid besöket och
vi har positiv erfarenhet av verksamheten
sedan tidigare.
Vad tittar ni på angående växtskydd på
ett tillsynsbesök?

Det viktigaste är förstås att man har ett giltigt
sprutcertifikat och en bra påfyllningsplats för
sprutan. Vi kollar även att rätt mätutrustning finns och att det finns en lämplig sprutbod. I sprutboden kan vi ibland göra stickprov för att se om preparaten är godkända
för användning. Angående dokumentation
utgår vi framför allt från sprutjournalen.
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Intervju
Vi tittar om den är korrekt ifylld och det
är viktigt att skyddsavstånd finns nertecknade. Vi resonerar kring användning av
Hjälpredan och vi kan också gå ut och titta
i fält. De senaste två åren har vi haft fördjupad tillsyn på vissa verksamheter. Vi har
då tagit med oss sprutjournalen till kontoret
och bl.a. kontrollerat att endast godkända
preparat använts och att de använts enligt
användningsvillkoren. Vi tittar även på att
säkerhetsdatabladen finns samlade och tillgängliga och på större verksamheter går vi
igenom egenkontrollen där förteckning över
kemikalier är en del.
Vad händer om ni upptäcker någon brist?

Då resonerar vi kring det och ber att lantbrukaren vidtar åtgärder. Vi följer upp vid
nästkommande tillsynsbesök. Vi utfärdar inte
ett föreläggande direkt utan lantbrukaren får
en möjlighet att rätta till problemet. Om det
är så att verksamhetsutövaren och inspektören
inte är överens om åtgärden skrivs ett föreläggande eftersom det då är lämpligt att kravet
finns i ett beslut som kan överklagas.

Kristina Wänblad, DuPont

Nackdelar kan finnas med
krav på likartad information
Hur går det till när ni tar fram etikett
och bruksanvisning för ett preparat?

Produkterna tas från början fram i USA,
och utvecklas sedan ytterligare i Europa
för att möta europeiska behov och lagstiftningen här. En referensbruksanvisning för
Europa tas fram om produkten ska ut på den
marknaden. Fältförsök görs sedan i Norden,
samt tas ytterligare registreringsdokumentation fram (t.ex. för skydd av miljö), för att
anpassa användningen av preparatet för våra
förutsättningar. Vi ser över anvisningarna så
att de stämmer överens med Växtskyddsmedelsförordningen, (EG) nr 1107/2009,
Förordningen om märkning av växtskyddsmedel, (EU) nr 547/2011, och reglerna för
klassificering och märkning. Vi följer även
den vägledning om märkning som har tagits
fram av KemI. Vi skickar in vårt utkast till
bruksanvisning till KemI tillsammans med
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resten av dokumentationen och efter det att
vi har fått ett beslut om godkännande korrigerar vi bruksanvisningen om nödvändigt.
Vi använder de formuleringar för användningsvillkor som vi fått av KemI när sådana
finns specificerade i beslutet. Efter det att
etiketter, bruksanvisning och säkerhetsdatablad är layoutade granskar vi och korrläser
allt en sista gång innan tryckning.
Varför kan etiketter och bruksanvisningar
se så olika ut för olika preparat?

Vi strävar efter att våra bruksanvisningar
ska se så likartade ut som möjligt och har
en intern mall som vi följer. Preparaten och
användningsområdena skiljer sig dock åt och
därmed kan layout också skilja sig något, t.ex.
kan informationen återges i en tabell och
ibland genom en text, beroende på situation
och vad som blir tydligast. Målet är dock att
bruksanvisningen för det aktuella preparatet
ska vara så tydlig som möjligt och återge den
information som behövs och krävs på ett
korrekt sätt.

I en del länder granskas etiketter och bruksanvisningar av myndigheterna, och det
finns särskilda mallar som företagen måste
följa. Fördelen med det är att bruksanvisningarna för olika preparat ser mer lika ut.
Nackdelar kan vara att det inte alltid behöver
bli tydligare och att varje ändring av texten
måste godkännas av myndigheterna vilket
kan ta lång tid. I Sverige kan vi idag lätt ändra en text om den känns svårbegriplig eller
om det finns felaktigheter i den, men om
myndigheterna var tvungna att godkänna
alla ändringar skulle det ta mycket längre tid.
Till vem ska man vända sig om
man inte förstår vad som menas
i bruksanvisningen?

Då är man välkommen att ringa våra säljare eller kundtjänst och fråga. Vi arbetar
ständigt med att förbättra vår produktinformation och vill gärna få information om
vi behöver uppdatera något.

Preparatet Forbel från BASF är ett bra
exempel för att illustrera de många olika
typer av användningsvillkor som finns.

Struktur & upplägg
Materialtips
På www.sakertvaxtskydd.se finns länkar för dig som
vill fördjupa dig mer i det här ämnet. Där kan du
klicka dig vidare till mer information om
➜ vilka regler som gäller kring märkning
➜ vägledning för märkning för de företag som
säljer preparat
➜ var du hittar etiketter, bruksanvisningar och
säkerhetsdatablad inför träffen i detta tema.

Diskussionsfrågor
 Hur lätt tycker du att det är att tyda vad som är
användningsvillkor?
 Var letar du efter användningsvillkoren för ett
preparat, på etiketten eller i Kemikalieinspektionens
bekämpningsmedelsregister?
 Vad gör du om du tycker att viktiga delar av
informationen som ges är svårtolkade?
 Välj ut tre användningsvillkor som du tycker är svåra.
Diskutera med andra i gruppen och eventuellt en
rådgivare om hur de kan uppfyllas.

Träff
 Förbered träffen med att läsa texterna i detta tema.
 Fota etiketter och ta med bruksanvisningar och
säkerhetsdatablad för preparat där du tycker att
dokumentationen är svår att förstå. Många tillverkare har även viss eller all dokumentation öppen
på sin hemsida. Se www.sakertvaxtskydd.se för
länkar. Du kan även söka på preparaten i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister, där
ska de användningsvillkor som är kopplade till
preparaten finnas.
 Bjud in en rådgivare för diskussion kring märkning, användningsvillkor eller annat som ni vill
diskutera eller fråga om. Till den här träffen kan
det även vara en bra idé att bjuda in en kommunal
miljöinspektör för diskussion. Prata med er kontaktperson för tips på rådgivare.

Saknar du någon information?
Kontakta Säkert växtskydd på
info@sakertvaxtskydd.se
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Från 1 januari 2014 måste alla yrkesmässiga odlare i hela EU tillämpa Integrerat växtskydd (IPM). De flesta odlare i Sverige använder sig redan
idag av metoder som kan klassas som IPM. Viktiga grundprinciper är att förebygga problem med skadegörare och ogräs och enbart spruta vid
behov. I det här temat kan du fördjupa dig om vad som menas med ett integrerat växtskydd och vad det kan innebära på din egen gård.

Intervju | Agneta Sundgren, Jordbruksverket

Vad innebär kraven på
integrerat växtskydd?
Vad innebär ett integrerat växtskydd?

Växtskyddet ska vara genomtänkt och man
ska välja metoder eller preparat som har god
effekt mot skadegörare och ändå är så miljövänliga som möjligt. Förebyggande metoder som till exempel god växtföljd och ett bra
sortval ska tillämpas. Man ska använda sig av
de prognosmetoder och bekämpningströsklar som finns tillgängliga och är tillräckligt
utprovade. När bekämpning är nödvändig
ska den vara behovsanpassad. Det innebär
att man utvärderar olika metoder och väljer
en som både är effektiv och så miljövänlig
som möjligt. Det kan handla om kemiska,
fysikaliska eller biologiska metoder. Väljer
man att bekämpa kemiskt ska man titta på
vilka preparat det finns att välja bland och
välja det som är bäst både när det gäller effekt
och att inte ha negativ effekt på miljö och
hälsa. Man ska också överväga om det går att
sänka dosen eller bekämpa enbart en del av
fältet. Efter behandling ska man utvärdera
metoden, om den hade avsedd effekt och om
man kan minska dosen till nästa gång. Skulle
någon annan metod ha fungerat bättre eller
åtminstone lika bra? Meningen är att man
ska kunna dra slutsatser inför nästa gång
samma problem uppstår.
Vad gör många lantbrukare redan idag
som är integrerat växtskydd?

Många tänker redan förebyggande genom att
välja sunt och resistent sortmaterial, ha en bra
växtföljd och använda sig av odlingsteknik
för att minska förekomsten av ogräs. Många
tar också del av prognoser och rapporter om
vilka skadegörare som är på gång och följer
rekommendationer om bekämpning.
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Växtskyddet ska vara
genomtänkt och man ska
välja metoder eller preparat
som har god effekt mot
skadegörare och ändå är så
miljövänliga som möjligt,
säger Agneta Sundgren,
Jordbruksverket.

Vad vinner man på att använda sig av
metoder som kan klassas som integrerat
växtskydd?

Om man inte redan har det, så är man
tvungen att skaffa sig bra rutiner kring sitt
växtskydd, vilket kan göra produktionen
mer effektiv. Man får bättre koll på vad som
kan dyka upp under odlingssäsongen och
kan vidta rätt åtgärder, det minskar både
risken för onödig bekämpning och skador
på grödan. Förhoppningsvis är det också ett
sätt att vinna konsumenternas förtroende,
det är alltid bra att visa att man anstränger
sig. EU:s nya regelverk ger också ett ökat
tryck på att höja kunskapsnivån över lag,
även myndigheter och rådgivarorganisationer behöver bli duktigare på detta så att
de kan förse dig som använder växtskyddsmedel med verktyg för att kunna göra det
på rätt sätt.
Hur mycket högre kommer kraven vara
än det som redan görs på gården?

Det kommer att vara tydliga krav på att

man måste vidta åtgärder och för en del
gårdar kan det innebära att mer måste
göras. Men de som redan har bra rutiner
och tänker förebyggande, följer grödornas
utveckling noga och är väl förtrogna med
vilka metoder som finns för att klara av
olika växtskyddsproblem borde inte behöva göra så mycket mer än vad de redan gör
idag. Från och med 1 januari 2015 ska man
också anteckna syftet med bekämpningen.
Hur kommer tillsynen att ske och hur
kommer bedömningarna att göras?

Allt är inte klart än men kommunernas
miljöskyddsinspektörer kommer att bedöma detta som en del av den kontroll som
redan görs idag på gårdarna inom växtskydd. En föreskrift håller på att tas fram
och Jordbruksverket kommer också att ge
stöd till kommunerna kring hur tillsynen
ska göras. Det kommer att bli klart under
2014. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att besöka Jordbruksverkets sida
om IPM på www.jordbruksverket.se/ipm.
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I direktivet om hållbar användning av
bekämpningsmedel står att de allmänna
principerna för integrerat växtskydd ska
vara genomförda i alla EU:s medlemsländer
1 januari 2014. Eftersom det är ett EU-direktiv behöver Sverige skapa svenska regler
för integrerat växtskydd. Det finns övergripande regelverk som säger att integrerat
växtskydd ska tillämpas men arbetet pågår
fortfarande med föreskriften, alltså de regler
som ska ge detaljerna. Det är en bra ambition att man vill att alla ska ha tänkt igenom
sin användning av kemiska växtskyddsmedel och att riskerna för miljön ska vara små.
Men det är svårt att göra bra och tydliga regler som ska gälla alla användningsområden
som jordbruk, parkskötsel och golfbanor.
Så länge inga detaljer är beslutade ska den
gällande lagstiftningen följas, vilken säger
att växtskyddsmedel ska användas på ett
förnuftigt sätt och inte i större omfattning
än vad som behövs.

 Gå igenom de 4 principerna för integrerat växtskydd
i illustrationen nedan. Vad gör du redan inom
respektive princip?
 Hur avgör du om behandling med växtskyddsmedel
behövs?
 Läs råden för integrerat växtskydd för en eller två av
de grödor som du odlar, länken till råden hittar du på
www.sakertvaxtskydd.se. Vad gör du redan och finns
det något mer du skulle kunna göra?
 Skriv en kort lista på åtgärder som du skulle vilja
vidta. Rangordna från lätt/liten kostnad till svårt/stor
kostnad.
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När blir reglerna klara?

Diskussionsfrågor
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Vad skulle vi kunna bli bättre på i Sverige?

Jämfört med de flesta länder i EU har Sverige kommit väldigt långt i den här frågan.
EU-direktivet om hållbar användning av
bekämpningsmedel kommer främst att innebära större förändringar för andra länder
än Sverige. Men visst finns det sådant som
vi skulle kunna bli bättre på. Framför allt
är det små förändringar hos många som
är vägen framåt. Uppenbara brister finns
också, till exempel finns inte tillräckligt bra
information om sorter och deras egenskaper
och tillräckligt beslutsstöd saknas. Bekämpningströsklar saknas i stor utsträckning. För
stråsäd finns det trösklar för relativt många
skadegörare men inte för alla och de befintliga skulle i många fall behöva uppdateras
och anpassas till moderna sorter och odlingsteknik. För en del grödor saknas bekämpningströsklar helt och särskilt tydligt är det
på trädgårdsområdet.

På www.sakertvaxtskydd.se finns länkar för dig som
vill fördjupa dig mer i det här ämnet. Där kan du
klicka dig vidare till mer information om
➜ vad som händer med lagstiftningen om integrerat
växtskydd
➜ vägledningar för integrerat växtskydd för olika
grödor
➜ hur andra odlare har gjort
➜ bekämpning av rapsbaggar
➜ hur du testar dig själv – hur mycket inom
integrerat växtskydd gör du redan?

Struktur & upplägg

Materialtips

vsa
B e ho
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Träffar
Här kan man välja en eller flera
av träffarna. Det går även att
kombinera träffarna om man t.ex.
vill ses en heldag.
Träff 1
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 Läs texterna i detta tema och gå in på
www.sakertvaxtskydd.se och läs det
som är av intresse för dig.
 Testa dig själv – vad gör du inom integrerat växtskydd? Du hittar frågorna på
www.sakertvaxtskydd.se
 Diskussionsfrågor
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Träff 2
Fånga naturliga fiender, gå en ogräspromenad och gör en såbäddsundersökning.
Fånga naturliga fiender
De naturliga fienderna kan göra stor nytta
och finns naturligt i vår omgivning.
Detta behöver du:
✔ Bilder på jordlöpare, nyckelpigor (larver
och vuxna) och blomflugelarver. Länkar
till verktyg som kan användas finns på
www.sakertvaxtskydd.se.
✔ Förstoringsglas

Leta här:
Bästa platsen för fynd beror på tid på
säsongen. Tidigt på säsongen kommer
det ofta bladlöss i flädern och de naturliga
fienderna samlas därför ofta där. Senare på
säsongen har det kanske kommit bladlöss i
spannmålsfälten. Då hittar man ofta också
nyckelpigslarver på spannmålsbladen.
Hur väl känner du ogräsen
Att upptäcka problemogräs i ett tidigt
stadium är ofta nyckeln till förhindrad
spridning och effektiv bekämpning. Ett
enkelt och roligt sätt att testa sina kunskaper och lära av varandra är att gå en
tipsrunda i fält.
Detta behöver du:
✔ Bilder på ogräs i tidiga utvecklingsstadier.
Länkar till verktyg som kan användas
finns på www.sakertvaxtskydd.se.
✔ Spade/kniv för att få upp ogräsplantorna
för att lättare kunna studera dem.
✔ Ev. lupp för att se detaljer på nära håll.
✔ Gula stickor eller vita markeringspinnar
att sätta ut vid ogräsen som ingår i
tipsrundan.
Förberedelser:
 Värden för kvällen har förberett genom
att markera ogräs i fält.
 Tipsrundan kan också göras på sal
genom att deltagarna får ta med sig
uppgrävda plantor från de egna fälten.
Såbäddsundersökning
En bra etablerad gröda är den bästa
förebyggande åtgärden mot ogräs. Här
läggs grunden för en jämn och bra uppkomst och det ger ett bättre utgångsläge
i konkurrensen mellan gröda och ogräs.
Med en såbäddsundersökning kan man se
hur väl fröet placerats.

Detta behöver du:
✔ Spade/kniv och linjal/mätsticka för att
undersöka hur djupt fröerna är placerade.
✔ Sållsats för att se hur stor andel jord
av olika fraktioner såbädden består av.
En sållsats finns kanske att låna på en
försöksavdelning nära dig.
Faktorer att bedöma och diskutera:
En såbäddsundersökning bör göras ganska snart efter sådd. De faktorer man kan
studera är:
 Sådjup – hur djupt fröna har hamnat
och om djupet varierar mycket.
 Såbotten – hur djupt såbottnen ligger
och om den är jämn samt frönas placering i förhållande till den.
 Hur fin eller grov jorden är i såbädden.

Träff 3
 Läs intervjuerna med odlare på
www.jordbruksverket.se/ipm.
 Bjud in en rådgivare för diskussion om
något eller några av följande ämnen:
Alternativa metoder, t.ex. mekanisk
bekämpning. Hur tänker man inom
ekologisk odling?
Minskad användning, t.ex. prognos och
varning, dosnycklar, nollrutor, fångstskålar och resistensfrågor.

Träff 4
Besök en lokal gård eller en Odling i
balans-gård där åtgärder för integrerat
växtskydd visas. Fråga er kontaktperson
för tips på gårdar.

Avslutning för alla
Summera ert arbete med Växtskyddet och vattnet.
Vad har ni lärt er?
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Få rådgivning kring växtskyddet
och engagera dig lokalt
Ta del av rådgivning från Greppa näringen
Genom rådgivning kan du få ytterligare hjälp med hur du säkrast hanterar
dina växtskyddsmedel. Det finns också möjlighet att lägga upp en strategi
för hur du ska bekämpa på gården. Användningen av växtskyddsmedel
är också omgärdat av regler och krav – Gå in på www.greppa.nu för att
få veta mer.

Greppa näringens rådgivningsmoduler
Växtskyddshantering, 13A
Rådgivningen i den här modulen ger dig koll och hjälper till att hitta
gårdsspecifika lösningar för din hantering av växtskyddsmedel. Den
rekommenderas som första rådgivning inom växtskyddsområdet. Vid
besöket på gården går rådgivaren igenom dina rutiner för hantering av
bekämpningsmedel. Hanteringen diskuteras utifrån miljöeffekter, din
personliga säkerhet och livsmedelssäkerhet.
Växtskyddsstrategi, 13B
Du får en genomgång av gårdens växtskyddsstrategier och bekämpningsmetoder. Rådgivningen utgår ifrån den odling just du bedriver. Med
hjälp av din växtodlingsplan går du och rådgivaren igenom metoder samt
val av växtskyddsmedel och doser.
Integrerat växtskydd, 13I
Att jobba med ett integrerat växtskydd innebär att du sätter in dina växtskyddsåtgärder i ett större sammanhang. Tanken är att en genomtänkt
användning kan minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel och även
minska deras påverkan på hälsa och miljö. Genom att tillämpa integrerat
växtskydd bidrar du till ökad biologisk mångfald och att de växtskyddsmedel som finns behåller sin effekt längre.
Växtskydd i vattenskyddsområden, 13C
Har du en gård som ligger inom ett vattenskyddsområde eller som kommer att hamna inom ett vattenskyddsområde? Målet med rådgivningen
är att du ska bli medveten om vilka möjligheter som finns på din gård
för att bedriva en konkurrenskraftig produktion och samtidigt undvika
läckage av växtskyddsmedel till både yt- och grundvatten.

Prognosmodeller för bekämpning av potatisbladmögel, 13H
Potatisbladmögel är extremt väderberoende och med hjälp av en prognosmodell kan du hitta rätt tillfällen att behandla och förhoppningsvis få
både bättre effekter och en minskad användning av växtskyddsmedel. Vi
erbjuder dig stöd under en hel odlingssäsong och kontinuerlig kontakt med
en rådgivare som hjälper till att stämma av tidpunkterna för behandling.
Växtskydd – fläktspruta, 13F
Det här är en specialmodul för dig som vill ha hjälp att kalibrera och ställa
in sprutor som används för bekämpning av skadegörare på buskar och
träd. Bland annat anpassas sprutans "träffbild" till trädens egenskaper och
geometri. Rådgivningen omfattar också en kort genomgång av "Hjälpreda
för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd, fläktspruta".

Vattenråd och vattendragsgrupper
Vattenråd är en frivillig form av samarbete runt ett vattenområde och utgångspunkten är att det är viktigt med en bred
samverkan av alla som använder och förorenar vatten. I ett
vattenråd strävar man efter ett helhetsperspektiv på områdets
vattentillgångar och det kan handla om både grundvatten,
ytvatten och kustvatten. Vattenrådets organisation skräddarsys
efter områdets behov men det kan exempelvis finnas företrädare från kommuner, industrier, lantbruk, skogsbruk, flygplatser,
kraftbolag, turistnäring, fiske, miljö- och naturvårdsorganisationer, transporter och enskilda markägare. Vattenråden har
ingen beslutsrätt. Men aktiva och väl fungerande vattenråd har
goda förutsättningar att påverka beslut på högre nivåer. Att
delta upplevs ofta som intressant och viktigt. Befintliga vattenråd finns listade här: www.vattenorganisationer.se.
Finns det inget vattenråd i ditt område och du vill vara med och
starta ett kan du kontakta vattendistriktets beredningssekretariat.
Ett första steg kan vara att starta en vattengrupp i en lite
mindre skala. Många rådgivningsorganisationer och länsstyrelser
kan tipsa om hur man kan samlas runt det lokala vattendraget.

Detta häfte är i första hand till för dig som är
lantbruksföretagare och använder växtskyddsmedel.
Häftet är framtaget av LRF, Säkert växtskydd och
Studieförbundet Vuxenskolan och kan beställas kostnadsfritt
från Distributionsservice på telefon 08-550 949 80.
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