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Ordföranden har ordet

Svenskt Växtskydd har haft en intensiv verksamhet i 2015. Kontakten 
med olika intressenter har ökat och det har varit ett stort fokus på 
växtskyddsfrågan från många håll. Vår nya verksamhetsledare Anders 
Normann började hos oss den första september och har med sitt stora 
kontaktnät bidragit med nya idéer för att utveckla verksamheten. 

Situationen hos Kemikalieinspektionen är fortfarande kritisk. Myndigheten 
har fortfarande stora problem med långa handläggningstider och kön av 
ärenden som ännu ej behandlats är mycket lång. Det finns exempel på 
produkter som lämnats in för 8-10 år sedan som KemI ännu inte hanterat. 
Det finns inget företag som skulle introducera en produkt som är 8-10 år 
gammal. Detta är en helt oacceptabel situation och riskerar att få allvarliga 
konsekvenser för det svenska lantbruket. Om de forskande företagen inte 
ser att situationen ändras snarast då är risken stor att man prioriterar ner den 
svenska marknaden och i värsta fall lämnar Sverige. Det är helt obegripligt 
att regeringen tillåter att Sverige har en myndighet som så kraftigt 
försummar sitt uppdrag. I våra grannländer ser det helt annorlunda ut och 
man följer gällande regelverk och handläggningstider. 

Situationen gjorde att Växtskydd anmälde KemI till Justitiekanslern (JK) 
förra året. Efter JK-anmälan har vi under 2015 återupptagit kontakten med 
KemI, dels genom regelbundna möten med ledningen för KemI, dels genom 
kontakt genom representanter från registreringsutskottet. Fokus har varit 
på att få handläggningsprocesserna att fungera, att arbeta bort den stora 
kön av produkter och att acceptera andra länders utvärderingar inom den 
Norra Zonen. Det är fortfarande en lång väg kvar till en väl fungerande 
myndighet, men det har under 2015 förts en konstruktiv dialog mellan KemI 
och Svenskt Växtskydd med syfte att minska den långa kön av ärenden.

KemI har under året arbetat med en ny modell för miljöriskbedömning som 
man presenterat en del tankar kring. Tanken är att denna del i behandlingen 
av produktansökningar ska kunna gå snabbare. Det har varit ett antal möten 
om denna nya modell, men det råder fortfarande stor osäkerhet om hur 
denna nya process ska fungera. Viktigt är att KemI inte skapar en ny modell 
som saknar förankring/acceptans bland de andra länderna inom den Norra 
Zonen. Svenskt Växtskydd deltar i en arbetsgrupp som ska ge synpunkter 
till KemI om det fortsatta arbetet.

Kontakten med myndigheter och politiker har varit intensiv under året. 
Det gäller både lantbruksansvariga hos de olika politiska partierna och 
tjänstemän på Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet. 

Målsättning för Svenskt Växtskydd

Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och
nyttan av växtskydd, så att lantbruket och dess näringar på ett hållbart sätt
kan producera och erbjuda konsumenterna sunda och näringsriktiga 
livsmedel på ekonomiskt och miljömässigt goda villkor.

Svenskt Växtskydd representerar de svenska växtskyddsföretagen i 
branschgemensamma frågor i kontakter med:
 
• Politiska organ
• Myndigheter och institutioner
• Livsmedelsindustri och handel
• Media
• Användare
• Allmänheten

Om Svenskt Växtskydd

Den 1 januari 2014 flyttade Svenskt Växtskydd från IKEM till KTF 
Organisation AB. Svenskt Växtskydd blev därmed den 6:e föreningen 
som är knuten till servicebolaget. Verksamheten bedrivs med stöd av avtal 
inom ramen för servicebolagets verksamhet. I denna verksamhetsberättelse 
görs dock av praktiska skäl ingen åtskillnad mellan de olika delarna av 
verksamheten, utan Svenskt Växtskydd används som en samlingsbenämning 
för hela verksamheten.

KTF Organisation är ett servicebolag för en sammanslutning av 
branschföreningar rörande kemiska produkter. Primärt ligger fokus på 
lagstiftningsfrågor. I många frågor byggs policy ihop med medlemmarna. 
Nyhetsbrev till medlemsföretagen är en föreningsspecifik tjänst. 
Omvärldsbevakningen ger möjlighet att delta i den offentliga debatten. En 
stor del av verksamheten är att tillhandahålla utbildningar för medlemmar 
och andra intressenter. Regelbundna möten hålls med myndigheter, handel 
och andra intressenter. Nordiska och europeiska nätverk finns.
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Verksamheten 2015 

Mötesverksamhet    
Styrelsen har hållit sju möten under året. 

Utskottet för Teknik och Information har hållit fyra möten, varav ett 
tillsammans med Fältförsöksgruppen. Registreringsutskottet har hållit fyra 
möten under året, varav ett tillsammans med Dansk Planteværn. 

I samband med Svenskt Växtskydds föreningsstämma talade Kersti 
Linderholm om hur Sverige kan säkerställa livsmedelsproduktionen med ett 
hållbart klimatsmart jordbruk.

ECPA
Svenskt Växtskydd har deltagit i det övergripande samarbetet inom ECPA, 
European Crop Protection Association. 

Kommunikation
Kommunikationsgruppen har under 2015 förberett, genomfört och 
utvärderat ett stort antal aktiviteter. Mötesverksamheten har varit 
omfattande. Gruppen har till exempel haft tio interna möten. Bland de 
externa aktiviteterna kan nämnas två möten med Näringsdepartementet, 
ett med Miljö- och energidepartementet, två med Kemikalieinspektionens 
ledning och två med LRF. Därutöver har gruppen haft möten och andra 
kontakter med politiker. Dessutom har gruppen förberett ett antal möten för 
styrelse och kansli. 

Mötena med Kemikalieinspektionens ledning återupptogs efter att 
ha legat nere under JK:s utredningsarbete. Politikermötena hölls 
partivis huvudsakligen med ledamöter från riksdagens Miljö- och 
jordbruksutskott. Mötena med Näringsdepartementet har främst föranletts 
av landsbygdsministerns initiativ till en svensk livsmedelsstrategi. Vid ett 
av mötena fick vi tillfälle att för ministern personligen lägga fram våra 
synpunkter och förslag. Vi har vid dessa tillfällen bland annat framhållit 
fördelarna med kemiska växtskyddsmedel i ett hållbart jordbruk och 
pekat på nödvändigheten av en fungerande godkännandeverksamhet för 
växtskyddsmedel. Mötet med Miljö- och energidepartementet har givetvis 
haft Kemikalieinspektionens oförmåga att sköta registreringsarbetet för 
växtskyddsmedel i fokus. Mötena med LRF har i stor utsträckning handlat 
om hur respektive organisation förhåller sig till utredningar och nya 
regelverk. 

Regeringen har under 2015 fortsatt sitt arbete med en nationell 
livsmedelsstrategi och Svenskt Växtskydd har bevakat växtskyddsfrågan 
och kommit med inspel i detta arbete. Det har inneburit ett stort antal 
kontakter med olika personer och syftet har varit att få en korrekt 
beskrivning av dagens användning av växtskyddsmedel och en framtida 
helhetssyn i växtskyddsfrågan.  

Remisser är en återkommande del av arbetet för kansliet. Under 2015 
har det varit betydligt fler remisser än normalt och många med kort tid 
för respons. Det är viktigt att Svenskt Växtskydd avsätter tid att svara 
på olika förslag på nya regelverk som berör medlemsföretagen. Sveriges 
olika myndigheter har inom vissa områden litet eller inget samarbete kring 
nya regelverk och därför är arbetet med remisserna viktigt för att få en 
helhetssyn inom växtskyddsområdet.

När vi nu avslutar ett intensivt 2015 så är det med stor stolthet jag ser 
tillbaka på vad vi uppnått. Det känns tydligt att Svenskt Växtskydd 
vinner allt större respekt för sitt kunnande och engagemang inom 
växtskyddsområdet i Sverige. Ett stort tack till alla engagerade personer  
från medlemsföretagen och Hans och Anders på vårt kansli som starkt 
bidrar till detta.

2015 var också året när Svenskt Växtskydds mångåriga verksamhetsledare 
Cecilia Ljunggren gick i pension. Vi tackar Cecilia för hennes många starka 
insatser och stora engagemang i branschföreningens arbete. 

Mats Andersson

Ordförande
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Svenskt Växtskydd har under året också deltagit i LRF:s växtodlingsråd.  

Kommunikationsgruppen har värderat och informerat om den allvarliga 
kritik JK riktat mot Kemikalieinspektionen. Miljömyndighetsutredningens 
i vårt tycke mycket intressanta slutsatser och förslag har kommunicerats av 
branschföreningen. 

Branschföreningen har under högkvalificerad extern ledning arrangerat 
kommunikationsutbildning för medlemsföretagens personal. Experter på 
såväl muntlig som skriftlig kommunikation har medverkat.  

Växtskyddsråd
Från Växtskyddsrådets diskussioner under året kan följande noteras:

Jordbruksverket lämnade med stöd av ett enigt Växtskyddsråd en skrivelse 
till regeringskansliet med anledning av kommande EU-översyn av 
växtskyddsmedelsförordningen. Där framfördes att det är av särskild vikt 
att berörda parter ges tillfälle för information och får möjlighet att lämna 
synpunkter. Detta har hörsammats av regeringskansliet som anordnade ett 
särskilt seminarium i Stockholm den 19 november där bland andra Svenskt 
Växtskydd deltog.

Betydelsen av en transparent process i samband med omröstningar inom EU 
avseende växtskyddsmedel har påtalats. Det gäller även information om vad 
som är på gång på myndigheterna, var man står i olika frågor och på vilka 
grunder beslut tas. 

Det finns en gemensam syn inom Växtskyddsrådet att så långt möjligt 
motverka beslut eller villkorsändringar mitt under säsong i framtiden och 
att förespråka att det finns rimliga utfasningstider. Det har dock varit delade 
meningar om att i en särskild skrivelse till regeringskansliet gemensamt ta 
upp denna fråga. 

En återkommande fråga har varit harmoniseringen mellan länder vid 
godkännande av växtskyddsmedel inom norra zonen, och i vissa fall inom 
hela EU. I synnerhet exemplet med dispenser (medgivande eller avslag) 
inom EU för fortsatt användning av neonikotinoider trots ett generellt 
förbud är anmärkningsvärt. Oenighet uppstår ofta inom rådet om hur 
förordningen (EG) 1107/2009 bör tolkas.

Fortsatt understryks betydelsen av att hitta långsiktiga och rimliga lösningar 

för prövning och godkännande av låggiftiga ämnen som växtskyddsmedel 
och av allmänkemikalier. Det är en allmän mening i Växtskyddsrådet att 
verka för att skatten på låggiftiga ämnen som växtskyddsmedel tas bort. 
Svenskt Växtskydd anser för övrigt att bekämpningsmedelsskatten helt bör 
avskaffas. 

Vikten av forskning inom växtskyddsområdet för ett långsiktigt hållbart och 
konkurrenskraftigt jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring har framhållits. 

JK:s allvarliga kritik mot Kemikalieinspektionen
År 2014 anmälde Svenskt Växtskydd Kemikalieinspektionen till 
Justitiekanslern (JK) för bristande förmåga att uppfylla kravet på 
handläggningstid för ansökningar om produktgodkännande enligt 
förordning (EG) 1107/2009 om växtskyddsmedel. I maj 2015 kom JK:s 
beslut. I beslutet framgår att Kemikalieinspektionens prövningsverksamhet 
har präglats av strukturella brister under lång tid, trots att man i olika 
omgångar försökt vidta förbättringsåtgärder. Enligt JK verkar det röra 
sig om en kombination av samverkande faktorer hänförliga till bl.a. 
myndighetens ekonomiska förutsättningar och egna prioriteringar, 
av regeringen ålagda prioriteringar, en ökad ärendetillströmning, 
större komplexitet i ärendena samt otillräckliga personalresurser.
JK menar att dessa omständigheter kan förklara att problemen med 
långa handläggningstider varit svåra att bemästra, men tycker att det är 
anmärkningsvärt att de ansträngningar som gjorts och de åtgärder som 
vidtagits under en följd av år ännu inte har gett några tydliga positiva 
resultat. JK riktar i sitt beslut allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen 
för den konstaterat långsamma handläggningen av ansökningar. Enligt JK 
krävs uppenbarligen ytterligare omedelbara insatser och man uppmanar 
Kemikalieinspektionen att omedelbart utarbeta en konkret handlingsplan för 
att kunna hantera nu inneliggande prövningsärenden.

JK ansåg det ytterst angeläget att Kemikalieinspektionen fortsätter arbetet 
för att säkerställa rimliga handläggningstider. JK ansåg sig inte, på grundval 
av det material som presenterats, kunna göra någon säker bedömning av 
om myndighetens uppfattning, att tidigare års negativa trend nu skulle 
vara bruten, var riktig. JK hänvisade till miljömyndighetsutredningen 
och dess argument för en ny myndighetsstruktur, med en ny myndighet – 
Miljöinspektionen – för tillstånd, tillsyn och tillsynsvägledning.  

På JK:s uppmaning tog Kemikalieinspektionen fram en handlingsplan där 
man redogjorde för olika aktiviteter som man menade skulle leda till önskad 
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balans i ärendehanteringen. Svenskt Växtskydd läste och analyserade denna 
handlingsplan och menade att den inte uppfyllde JK:s krav. Bland annat 
ansåg vi att de effektiviseringsåtgärder som beskrevs var otillräckliga och 
att de ”positiva trender” som beskrevs var missvisande. Dessa synpunkter 
kommunicerades också på ett möte på Miljö- och energidepartementet i 
juni, ett möte där även en representant från Näringsdepartementet deltog.

När Svenskt Växtskydd träffade Kemikalieinspektionens ledning i 
september var också handlingsplanen och våra synpunkter på den en 
huvudfråga på mötet. Utöver våra synpunkter gavs även några förslag för att 
Kemikalieinspektionen snabbare ska kunna korta ärendekön.  
Till exempel:
• ge administrativa förlängningar så att de nationella 

produktgodkännandena kommer i fas med godkännandena på EU-nivå.
• handlägg de ärenden där något annat land varit zonrapportör - 

merparten av arbetet redan gjort.
• handlägg ansökningar om ömsesidigt erkännande - lita på andra länders 

arbete.

Under hösten hade Svenskt Växtskydd ytterligare möten med 
Kemikalieinspektionen, dels för att informeras om hur arbetet går framåt, 
del för att ”hålla trycket uppe”.

Med anledning av den allvarliga kritiken kommer JK att följa upp 
Kemikalieinspektionens fortsatta arbete med att korta handläggningstiderna 
i aktuella ansökningsärenden.  

Kemikalieinspektionens projekt för ny 
miljöriskbedömningsmetod
Kemikalieinspektionen har vid minst tre olika tillfällen – där Svenskt 
Växtskydd eller representanter för medlemsföretagen deltagit – informerat 
om motivet för projektet ”en ny miljöriskbedömningsmetod” och att det 
pågår. Den första gången Svenskt Växtskydd fick vetskap om projektet var 
vid ett möte den 28 november 2014. Då framförde projektledaren Johan 
Axelman önskemål om ett möte med Svenskt Växtskydd så snart som 
möjligt efter årsskiftet. Det mötet hölls den 14 januari, men mötet gav oss 
ingen konkret information. Därefter har Kemikalieinspektionen presenterat 
projektet på konferenser och möten. Därtill har man framhållit projektet 
som en del av handlingsplanen för att hantera prövningsärenden. Planen 
lämnades till regeringen som svar på Justitiekanslers beslut.

Svenskt Växtskydd har upprepade gånger under året begärt att få insyn i 
projektet och att få konkret information, men varje gång fått budskapet att 
det är för tidigt i processen för att information ska kunna lämnas.

I december bildades äntligen en referensgrupp till projektet och ett första 
möte hölls. Svenskt Växtskydd deltog med tre personer; Anders Normann, 
Anna Olevik och Kristina Wänblad. I övrigt bestod referensgruppen av 
representanter från LRF och relevanta myndigheter. Information och 
dokumentation som hittills förmedlats från projektet har inte innehållit 
någon konkret information om metoden, utan mest handlat om att beskriva 
de problem som projektet önskar åtgärda samt formulera projektets målbild.

Northern Zone meeting
Svenskt Växtskydd stod den 5 november som värd för ett mycket lyckat och 
välarrangerat heldagsmöte med deltagare från industrin och de ansvariga 
myndigheterna i länderna i den Norra Zonen. På mötets dagordning 
fanns bland annat artikel 43-implementeringen i den Norra Zonen och 
ett miljötema. Artikel 43 handlar om förnyelse, återkallande och ändring 
av produktgodkännande. Presentationer gavs av såväl representanter för 
nationella myndigheter som av experter från industrin. Förberedelser 
för mötet har under året varit en högt prioriterad fråga för föreningens 
Registreringsutskott.

Implementering av ramdirektivet 2009/128/EG
Svenskt Växtskydd har under 2015 deltagit i Jordbruksverkets 
referensgrupp för införlivande av ramdirektivet. Arbetet har bland 
annat handlat om tillsynsprojektet om integrerat växtskydd, den nya 
behörighetskursen för växthusodlare samt ny föreskrift om dokumentation. 

Svenskt Växtskydd har också deltagit i Naturvårdsverkets referensgrupp 
för föreskrifter och vägledning om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel. 

Den svenska regeringen gick (naturligtvis) längre än vad direktivet kräver 
och införde 2015 också följande förbud mot kemiska växtskyddsmedel: 
• Mot växtlighet i sjöar, vattendrag, våtmarker och andra vattensamlingar. 
• Mot skadliga nematoder i jord vid odling av grödor avsedda för 

produktion av livsmedel eller foder.
• Som är fungicider att användas för att behandla frukt efter skörd.
• Som är fungicider att användas för att behandla matpotatis efter skörd.
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Svenskt Växtskydd uppmärksammade Lantbrukssverige på detta, och 
förklarade samtidigt nackdelen för lantbruket med generella förbud. 

Miljömyndighetsutredningen
Svenskt Växtskydd hade under början av året flera kontakter med den 
av regeringen tillsatta Miljömyndighetsutredningen. Utredningen som 
leddes av Göran Ekström hade i uppdrag att pröva förutsättningarna för 
en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och 
ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under Miljödepartementet. 
Utredningen fick av Svenskt Växtskydd information om de bekymmer som 
föreningens medlemmar hade med Kemikalieinspektionen och då särskilt 
med de långa handläggningstiderna för produktgodkännande.  
Svensk Växtskydd försåg också utredningen med konkreta exempel 
som sedan gjorde avtryck i det betänkande ”Vägar till ett effektivare 
miljöarbete” som presenterades under våren.

Under hösten lämnades ett remissyttrande där vi höll med utredningen 
om att det i Sverige finns påtagliga brister hos myndigheterna när det 
gäller effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet i 
tillståndsgivning och tillsyn. Vi tillstyrkte utredningens förslag om att en ny 
myndighet ”Miljöinspektionen” skapas och betonade särskilt att frågor om 
godkännande av bekämpningsmedel bör flyttas från Kemikalieinspektionen.

Fältförsöksverksamheten
Genom Fältförsöksgruppen har Svenskt Växtskydd fortsatt dialogen 
med andra beställare och utförare av försök. Branschföreningen 
arrangerade under året två möten – ett i februari och ett i december – med 
Hushållningssällskapens försöksledare, SLU och Växtskyddscentralerna. 
Båda dessa möten innehöll ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan 
beställare och utförare. Allt i syfte att få en bättre och jämnare kvalitet på 
de försök som utförs. Förutom de möten branschföreningen arrangerar sker 
aktiviteter i nationella referens-, ämnes- och arbetsgrupper.

Fältförsöksgruppen genomförde under sommaren en intern 
enkätundersökning där en av frågorna handlade om en eventuell 
sammanslagning av Utskottet TI och Fältförsöksgruppen. De som svarade 
på enkäten var positiva till en sammanslagning. 

Olika alternativ till en sammanslagning diskuterades dels på ett 
gemensamt möte mellan Utskottet TI och Fältförsöksgruppen, dels i 
Kommunikationsgruppen och slutligen i styrelsen. Det alternativ som 

styrelsen fastnade för var att behålla Utskottet TI så som tidigare och att 
även Fältförsöksgruppens ledamöter framöver ska väljas på föreningens 
stämma samt att Fältförsöksgruppen ska bestå av minst fem personer.

Produktomsorg
På grund av nya klassificerings- och märkningsregler behövdes ett nytt 
sätt att tala om hur tomma växtskyddsmedelsförpackningar kan hanteras. 
Svenskt Växtskydds medlemsföretag enades därför 2015 om följande feta 
text i märkningen – säkerhetsdatablad och etikett – under rubriken ”Avfall”: 
Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur 

2015 års etikseminarium hölls den 2 december i Malmö. Anders Fällman, 
redaktör på tidningen Lantmannen, gav sin syn på medlemsföretagens 
marknadsföring. Sören Pagh, Fatima Johansson, Bodil Bergström och  
Hans Hagenvall låg bakom etikgruppens årliga interna granskning.

Blågult Växtskydd 
Under 2015 påbörjade Svenskt Växtskydd arbetet med ett 
informationsprojekt där målet är att få alla lantbrukare att använda 
växtskyddsmedel på ett korrekt sätt. Tanken är att med start 2016 engagera 
återförsäljare och rådgivare som budbärare till lantbrukarna. Svenskt 
Växtskydds primära intresse i detta sammanhang är att undvika de problem 
som felaktig användning kan skapa med höga halter av växtskyddsmedel i 
vatten, skador av vindavdrift, påverkan på pollinerare etc.  

Styrelsen utsåg tidigt en arbetsgrupp bestående av Ingrid Bechtel, DuPont, 
Marcus Pedersen, Bayer och Fredrik Sörensson, Nordisk Alkali och med 
Hans Hagenvall som ”mentor.” Magnus Ljung, SLU har anlitats som expert 
på hur man åstadkommer beteendeförändring (hos lantbrukare). 

Resultatet är en presentation och en ”utmaning” som under 2016 ska 
användas för att nå ut med budskapet till användare av växtskyddsmedel.  

Inledningsvis är det tre delar som tas upp: Användningsvillkor för 
växtskyddsmedel, Naturvårdsverkets nya användningsföreskrifter 
och arbetsmiljö/personlig skyddsutrustning vid användning. För att 
motivera användarna att göra rätt förklaras varför produkter fått de 
godkännandevillkor de har – exempelvis skyddszoner, karenstider, kolfilter 
etc. Vikten av att följa etiketter och spridningsföreskrifter betonas.  
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Remisser          

Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets arbetsmaterial för föreskrifter om hantering av 
växtskyddsmedel (utkast 2014-11-26)

Naturvårdsverkets arbetsmaterial för föreskrifter om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel (utkast 2015-02-25)

Naturvårdsverkets förslag till vägledning om tillämpning av föreskrifter om 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (utkast 2015-03-30)

Naturvårdsverkets förslag till bestämmelse vilken avser att reglera 
användning av flera olika växtskyddsmedel med samma verksamma ämne

Vattenmyndígheterna (Västerhavet, Södra Östersjön, Norra Östersjön, 
Bottenhavet, Bottenviken)
Vattenmyndígheternas samrådrådsmaterial under förvaltningscykeln  
2009 - 2015

Näringsdepartementet
Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, 
innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och 
trädgårdsnäring

Jordbruksverket
Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om dokumentationskrav för 
yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

Miljö- och energidepartementet
Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Förslag till ändringar i förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket
Förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska 
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Förpackningsinsamlingen
Svenskt Växtskydd är medlem i föreningen Svensk Ensilageplast Retur 
och deltar i verksamheten som bedrivs av Svensk Ensilageplast Retur AB. 
Svenskt Växtskydd har representerats av Hans Hagenvall som suppleant i 
föreningens och bolagets styrelser. 

Teknik och standardisering
Svenskt Växtskydd har under 2015 aktivt deltagit i den nordiska 
standardiseringsgruppen för sprutor, SIS TK 224. Bland annat går 
utvecklingen av nya nödvändiga funktionsteststandarder vidare.

Tidigare var överenskommelser om mått och dimensioner en av 
standardiseringens huvuduppgifter. Numera handlar standardiseringsarbetet 
i allt högre grad om (krav på) resultatet av maskiners arbete – såväl den 
eftersträvade effekten som den oavsiktliga påverkan på yttremiljö och 
arbetsmiljö.

Medverkan i externa grupper
Svenskt Växtskydd har utöver representationen enligt ovan även varit 
engagerade i följande grupper under året:
• Odling i Balans (intressentgrupp)
• Säkert växtskydd (styrgrupp)
• Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB 

(referensgrupp)
• Miljöövervakningen, Naturvårdsverket (referensgrupp)
• FältForsk (referensgrupp)
• LRF Minor use-projekt (styrgrupp)

Nytt på kansliet
I december 2015 avtackades Cecilia Ljunggren för uppskattade insatser 
under sina nitton år som verksamhetsledare för branschföreningen. Vår 
nye verksamhetsledare, Anders Normann, tillträdde under hösten. Svenskt 
Växtskydd säger: Tack Cecilia och välkommen Anders!

Under våren 2015 hade Svenskt Växtskydd glädjen att ha agronom-
studerande Ida Eriksson som praktikant.
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Svenskt Växtskydds försäljningsstatistik 2015

Svenskt Växtskydds medlemsföretag redovisar varje år internt sin 
försäljning till den distribuerande handeln. Eftersom alla importerande 
företag inte är medlemmar i Svenskt Växtskydd föreligger varje år större 
eller mindre avvikelse från Kemikalieinspektionens officiella statistik 
beroende på företagens marknadsandelar.

Försäljningsvärdet 2015 på den svenska marknaden till jordbruk, frukt och 
trädgård var för Svenskt Växtskydds medlemsföretag totalt

 772 miljoner kronor

Denna summa kan delas upp på följande produktgrupper

ogräsmedel 379 miljoner kronor
svampmedel 319 miljoner kronor
insektsmedel 33 miljoner kronor
övrigt 42 miljoner kronor

Fördelningen kan åskådliggöras på följande sätt

Volymen av verksam beståndsdel som såldes av Svenskt Växtskydds  
medlemsföretag till jordbruk, frukt och trädgård var totalt

2015  1 439  ton
2014  1 521 ton

Ogräsmedel
55%Svampmedel

38%

Insektsmedel
5%

Övrigt
2%

Ogräsmedel
56%Svampmedel

35%

Insektsmedel
6%

Övrigt
3%

Ogräsmedel
49 %

Ogräsmedel
49 %

Svampmedel
41 %

Insektsmedel
4 %

Övrigt
6 %

Insektsmedel
4 %

Svampmedel
41 %

Övrigt
6 %

Uppdelning kan göras i de olika produktgrupperna
 2015 2014
ogräsmedel 1 050 ton 1 152 ton 
svampmedel 318 ton 300 ton
insektsmedel 27 ton 34 ton
övrigt 44 ton 35 ton

Åkerarealen fortsatte trendmässigt att minska marginellt (0,2 %) under 2015. 
Den totala spannmålsarealen var oförändrad 1 034 200 ha. För vete som 
utgör den största spannmålsgrödan ökade arealen med 1 %. Den samlade 
arealen av raps och rybs minskade med 2 %. Potatisarealen minskade något 
medan sockerbetsarealen minskade kraftigt jämfört med 2014.

Bra förhållanden på hösten 2015 gav stor areal höstsådd. Totalt i landet 
såddes 382 400 hektar höstvete. Det är i nivå med förra höstens rekordstora 
areal och 18 % mer än femårsgenomsnittet. Det såddes 83 600 hektar 
höstraps 2015, vilket är i nivå med förra årets stora areal. Jämfört med 
femårsgenomsnittet är det en ökning med 11 %.

I södra men kanske framför allt i västra Sverige var tidiga svampangrepp i 
höstvete starka. Svartpricksjuka dominerade, men i västra Sverige fortsatte 
tendensen med ökade angrepp av bladfläcksjuka.

Den ökade försäljningen som syns i gruppen övrigt förklaras helt och hållet 
av ett ökat behov av snigelmedel.

Årets ökning av det totala försäljningsvärdet beror på den kraftiga 
försvagningen av den svenska kronan och den höjda årsavgiften till 
Kemikalieinspektionen. Om effekten av dessa båda faktorer undantas har 
försäljningsvärdet snarast minskat något jämfört med föregående år.

Faktorer som inverkar generellt på försäljningen av växtskyddsmedel 
uttryckt i ton är ändringar i areal av de grödor som odlas och förändringar 
av medlemsföretagens marknadsandelar. Dessutom inverkar förskjutningar 
mellan olika produktgrupper eftersom andelen verksam substans i olika 
växtskyddsmedel varierar.

Försäljningen av växtskyddsmedel från leverantör till återförsäljare ett 
enskilt år speglar inte helt användningen ett visst år. Försäljningsstatistiken 
kan också påverkas av slutförsäljning av vissa produkter. Lager kan byggas 
upp respektive tas i bruk hos återförsäljare och användare. Sammantaget 
tyder allt på att försäljningssiffrorna sett över en flerårsperiod speglar en 
motiverad behovsanpassad användning av växtskyddsmedel.
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Styrelse och utskott 2015

Styrelse
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Mats Andersson, Bayer CropScience, ordförande Marcus Pedersen 
Hans Jørgen Hansen, Monsanto Crop Sciences Sweden AB ----- 
Sonny Jensen, Adama Lars Kruse Andersen 
Magnus Jeppsson, Nufarm Deutschland GmbH, vice ordförande Johan Toll
Ulf Möller, Nordisk Alkali AB Erik Åkesson 
Sören Pagh, BASF AB Peter Löfgren  
Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB Lars Dinesen 
Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB Kristina Wänblad
Nina Olsson, Syngenta Nordics A/S (fr o m 15 dec) Oskar Björling  
 (fr o m 15 dec)
 
Valberedningen
Ulf Möller, Nordisk Alkali AB
Peter Löfgren, BASF AB
Jan-Åke Svensson, DuPont Sverige AB

Utskottet för Teknik och Information    
Stefan Hansson, Bayer CropScience, ordförande
Ingrid Bechtel, DuPont Sverige AB
Oskar Björling, Syngenta Nordics A/S
Tomas Fahlgren, Nordisk Alkali AB
Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH
Lars Kruse Andersen, Adama
Ann-Kristin Nilsson, BASF AB
Nis Chr. J. Schmidt, Dow AgroSciences Sverige AB

Registreringsutskottet
Kristina Wänblad, DuPont Sverige AB, ordförande
Inge Vibeke Aaen, Syngenta Nordics A/S
Aleksei Barulin, Monsanto Crop Sciences Sweden AB
Christian Deibjerg Hansen, BASF AB
Magnus Jeppsson, Nufarm Deutschland GmbH
Lisa Maria Jessen, Dow AgroSciences Sverige AB
Anna Olevik, Nordisk Alkali AB,
Marja Plentinger, Adama
Gurli Vagnsø, Bayer CropScience

Fältförsöksgruppen 
Ann-Kristin Nilsson, BASF AB, ordförande
Fredrik Sörensson/ Lars Ericsson, Nordisk Alkali AB
Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH
Tone Glarborg / Bertram Larsen, DuPont Sverige AB
Rikard Larsson, Adama
Morten Lind, Syngenta Nordics A/S
Erik Moll / Morten Nygaard, Dow AgroSciences Sverige AB
Lisa Rydenheim, Bayer CropScience
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BASF AB
Agro Nordic/Baltic
Affärsområdeschef: Robert Racz
Försäljning och rådgivning:
Peter Löfgren
peter.lofgren@basf.com
070-583 98 97
Sigvard Johansson
sigvard.johansson@basf.com
070-587 03 45
Thomas Wildt-Persson
thomas.wildt-persson@basf.com
070-949 80 15 
Ann-Kristin Nilsson
ann-kristin.nilsson@basf.com
070-587 69 05
Sören Pagh
soren.pagh@basf.com
+45 40 83 51 24
Hemsida: www.agro.basf.se

BASF-gruppen är en av världens 
ledande kemikoncerner med en 
årsomsättning på ca 658 miljarder 
kronor och med mer än 113 tusen 
medarbetare i 170 länder. BASF- 
bolagen i Europe North utgör en 
organisatorisk enhet bestående av 
sex affärsområden, som arbetar 
med försäljningsansvar över 
nationsgränserna. BASF marknadsför 
plastråvaror, förädlingsprodukter, 
pigment, bindemedel samt 
industri- och lantbrukskemikalier. 
Crop Protection marknadsför 
växtskyddsmedel som t ex Acrobat 
WG, Basagran SG, Candit, Cantus, 
Comet Pro, Fastac, Flexity, Focus Ultra 
och Signum WG.

ADAMA Northern Europe 
B.V.
Box 355, 3830 AK Leusden. Nederländerna
Hemsida: www.adama.com
Managing Director: Han Rupert
Commercial Director: Jaap de Bruijn
Area Manager Scandinavia, Baltics and 
Belarus: Sonny Jensen 0045-21 25 90 27
Technical Support: Rikard Larsson
070-292 22 28
Lars Kruse Andersen 0045-51 24 90 70

ADAMA Northern Europe B.V., ett 
dotterföretag till ADAMA Agricultural 
Solutions Ltd. (tidigare Makhteshim Agan 
Industries Ltd) är en ledande global tillver-
kare och distributör av växtskyddslösningar.

Företaget levererar effektiva lösningar till 
lantbrukare för hela lantbrukets värdekedja.
Detta omfattar växtskydd för odling och 
andra verksamheter. 

Adama hade under 2013 nått sjunde plats 
på världsrankinglistan över producenter av 
växtskyddsmedel. Företaget kännetecknas 
av att sätta lantbrukaren i fokus i sin pro-
duktutveckling och sina strikta normer för 
miljöskydd och kvalitetskontroll. Adamas 
mål är att växa ytterligare i växtskydds-
branschen genom att utöka produkt- 
sortimentet och genom att tillföra fler unika 
produkter och speciallösningar till produkt-
portföljen.

ADAMA Northern Europe B.V. är beläget i 
Leusden i Nederländerna. Från huvudkon-
toret i Leusden arbetar vi för regionerna 
Beneluxländerna, Skandinavien, Baltikum 
och Vitryssland.

Simply.Grow.Together. Detta är Adamas 
löfte till odlare och distributörer, till lant-
bruket och till våra anställda. Tre vardagliga 
ord. Och ändå innebär de en möjlighet till 
varaktig skillnad för lantbruket överallt, 
samtidigt som de säkerställer företagets 
hållbarhet.

Dow AgroSciences
Sverige AB
c/o Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
Tel 040-97 06 40
Hemsida: www.dowagro.se
Managing Director: Lars G. Dinesen
Registration Manager: Nis Schmidt 
Commercial Sweden: Darko Kosoderc 
och Erik Moll
Product managers: Hans Raun och  
Erik Moll
Ägare: Dow AgroSciences BV (100 %)

Dow AgroSciences upptäcker, utvecklar 
och tillför marknaden växtskydds- och 
växtbiotekniklösningar för en växande 
värld. Dow AgroSciences, ett helägt 
dotterbolag till The Dow Chemical 
Company, som är baserat i Indianapolis, 
Indiana, USA, hade en årlig global 
försäljning på $ 6,4 miljarder 2015. 
Upptäck mer på www.dowagro.se 
eller www.dowagro.com. Följ Dow 
AgroSciences på Facebook.

I Sverige är följande produkter från  
Dow AgroSciences tillgängliga för de 
svenska lantbrukarna: ARIANE* S, 
BROADWAY*, STARANE XL, 
PRIMUS XL, MATRIGON*72SG, 
MUSTANG, GALERA*,  
KERB* FLO 400, CONSERVE*, 
GALLERY*,

*Varumärke – Dow AgroSciences LLC

Bayer AB
Bayer CropScience
Kronoslätts Företagsby, Västanväg,
Postbox 13, 245 21 Staffanstorp
Tel 040-41 81 80, Fax 040-41 81 61
Hemsida: www.bayercropscience.se
Bayer AB har sitt säte i Stockholm.
Managing Director Norden:
Marion McPherson
Operation Manager Norden:
Poul Bjerre Jensen
Business Manager Sverige:
Mats Andersson
Rådgivning och Support Sverige:
Stefan Hansson
Lisa Rydenheim
Marcus Pedersen

Bayer CropScience har en nordisk 
organisation med huvudkontor i 
Köpenhamn och är indelat i tre 
verksamhetsområden: CropProtection, 
Environmental Science och Bio Science. 
Inom växtskydd (CropProtection) 
erbjuder vi ett brett sortiment av olika 
växtskyddsprodukter. Vår målsättning är 
att vara det ledande och mest innovativa 
och kompetenta växtskyddsföretaget med 
utgångspunkt i lantbrukarens behov och 
företagsvillkor. I Sverige marknadsför 
vi ett flertal välkända och ledande 
produkter inom fungicid-, herbicid- och 
insekticidområdet samt på betningssidan. 
Bayer är en av världens största kemi- och  
läkemedelskoncerner. Bayer CropScience 
fortsätter att investera stora summor i 
grundläggande forskning och utveckling  
av högkvalitativa produkter för ett  
framtida uthålligt lantbruk.
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DuPont Sverige AB
Box 914, 195 05 Arlandastad
Besöksadress: Cederströms Slinga
Tel 08-595 110 40
Hemsida: www.dupont.se/agro
Nordic Area Manager: Norbert Leisse
norbert.leisse@dupont.com
Försäljning och rådgivning:
Jan-Åke Svensson
jan-aake.svensson@dupont.com
Rådgivning: Ingrid Bechtel
Ingrid.bechtel@dupont.com
Registering, Norden/Baltikum:
Kristina Wänblad
Kristina.wanblad@dupont.com
Fredrik Hårdeman
Fredrik.hardeman@dupont.com
Utveckling Norden/Baltikum:
Bertram Larsen,
bertram.larsen@dupont.com
Tone Glarborg
tone.glarborg@dupont.com
Marketing och kundservice/order:
Bodil Bergström
bodil.bergstroem@dupont.com
Ekonomi/logistik:  
Ann-Helen Siwertsson
ann-helen.siwertsson@dupont.com
Ägare: E.I. DuPont de Nemours,
Wilmington, USA
Antal anställda i Sverige: 5

Försäljningen av växtskyddsmedel 
i Sverige utgörs huvudsakligen av 
produkter tillverkade av DuPont, främst 
lågdosmedlen Ally, Ally Class, Express 
50 SX,CDQ SX, Harmony 50 SX, 
Harmony Plus50 SX, Lexus, Titusoch 
Safari, samt fungiciden Acanto och 
insekticiderna Avaunt och Steward.  
 
I Sverige marknadsför DuPont också 
höstraps- och majsutsäde. DuPont 
marknadsför också produkter från andra 
tillverkare som Mitsui (Tachigaren), 
FMC och Bayer CropScience (Eagle). 
DuPonts övriga verksamhet spänner 
över en rad olika områden såsom, 
ensileringsmedel, livsmedelsråvaror, 
säkerhetsutrustning och bioteknik.

Monsanto Crop Sciences
Sweden AB
Ekbacksvägen 28
168 69 BROMMA
Tel 08-55 53 61 35
Fax 08-55 53 61 08
Hemsida: www.monsanto.se
Commercial lead Norden:  
Hans Jørgen Hansen
Ägare: Monsanto Company,
St Louis, USA.

Monsanto arbetar i de nordiska och 
baltiska länderna med produktutveckling,
marknadsföring och försäljning av 
växtskyddsmedel och utsäde. 
Organisationen består av 11 personer 
placerade i Danmark & Norge samt 
Baltikum Monsanto Crop Sciences
Sweden AB är ett helägt dotterbolag till
Monsanto Company, USA. Monsanto
är ett världsomspännande företag med
inriktning på växtskydd, utsäde och 
bioteknik inom lantbrukssektorn.

Företaget bedriver verksamheten i mer  
än 100 länder och har globalt omkring 
23 000 anställda. Monsanto finns 
registrerad på New Yorkbörsen (NYSE). 
I Sverige marknadsförs växtskydds-
produkter som RoundupFlex, Roundup 
Gold ST, Roundup Bio, Roundup Max, 
Monitor och Latitude. För hemträdgårdar 
Roundup Q och RoundupG. 
Företaget har även en omfattande
utveckling och försäljning av höstraps-
utsäde under namnet Dekalb Seeds.

Nordisk Alkali AB
Hanögatan 8, 211 24 Malmö
Tel 040-6808530,  
Fax 040-93 84 00
Hemsida: www.nordiskalkali.se
info@nordiskalkali.se
VD: Ulf Möller
Registrering och utveckling:  
Anna Olevik
Fältförsök och utveckling:  
Fredrik Sörensson
Försäljning och marknadsföring: 
Erik Åkesson, Ulf Möller
Rådgivning och försäljning Syd:  
Lars Eriksson
Rådgivning och försäljning 
Mellansverige: Tomas Fahlgren
Rådgivning grönsaker på friland, 
konsument- och bioprodukter:  
Gunilla Persson
Registrering och rådgivning frukt och 
bär samt växthus: Helena Nylund
Ekonomi: Sofie Belander
Logistik och kontor:  
Rose-Marie Goréus
Ägare: BelchimCropProtection, 100 %
Anställda: 15 varav 10 i Sverige, 3 i 
Danmark och 2 i Litauen. 

Att kunna växtskydd i stort och smått är 
en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi 
som jobbar på Nordisk Alkali har lång 
och bred erfarenhet av växtskydd inom 
både konventionella lantbruksgrödor och 
de mer specialiserade odlingarna såsom 
frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och 
prydnadsväxter.



22 23

Nufarm Deutschland 
GmbH

Regionansvarig Nufarm Norden: 
Johan Toll, 
johan.toll@se.nufarm.com
Hemsida: www.nufarm.com/SE

Nufarm Deutschland är ett helägt 
dotterbolag till en av världens ledande 
tillverkare av växtskyddsmedel, 
Nufarm Limited, Australien. 
Nufarm Deutschland bedriver 
produktutveckling, marknadsföring 
och försäljning av växtskyddsmedel 
inom regionen Tyskland, Benelux 
och Norden med huvudkontor i Köln. 
Nufarm har en ledande position inom 
herbicidsegmentet fenoxisyror.

Vi har verksamhet i samtliga nordiska 
och baltiska länder med filial i 
Danmark och kontor i Litauen. Vi 
har nära samarbete med flera av de 
internationellt kända producenterna 
av växtskyddsmedel. Det gör att vi 
är i framkanten på modern teknik- 
och produktutveckling. Vi utvecklar 
kontinuerligt vår produktportfölj, både 
med existerande och nya produkter, 
och vår långsiktiga strategi är att vara 
en attraktiv partner för både odlare, 
återförsäljare, rådgivare och leverantörer.

Några exempel på växtskyddsmedel 
som vi marknadsför: Alar SG, Centium, 
Cymbal, Danitron, Diflanil, Epok, Fazor, 
Fenix, Fibro, Fungazil, Frupica, Goltix 
WG, Lentagran, Mospilan, Nissorun, 
RanmanTop, Raptol, Roxy, Select, Sluxx, 
Spotlight, Sumi-Alpha, Syllit, Teppeki, 
Topsin m.fl. samt betningsmedel och 
rodenticider.

Syngenta Crop Protection 
A/S
Strandlodsvej 44 
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel 0771 24 48 10
Fax 0771 19 31 30
Hemsida: www.syngenta.se
Managing Director Norden: 
Matthew Pickard
Sales Manager Norden: Henning Jensen
Market Manager Sverige: Nina Olsson
Sales and Field Technician Sverige:
Carl-Henrik Ljung
Oskar Björling
Head of Regulatory:
Victoria Jung
Antal anställda i den nordiska
organisationen: 35

Syngenta är ett av världens ledande 
företag med mer än 28 000 anställda i 
över 90 länder med ett gemensamt mål: 
”Bringing plant potential to life”. Genom 
förstklassig forskning, global närvaro 
och med engagemang för våra kunder 
bidrar vi till att öka skörd och lönsamhet, 
skydda miljön och förbättra hälsa och 
livskvalitet. De stora produkterna är 
växtskydd och utsäde. Syngenta Nordics 
A/S omfattar verksamheten i Norden, 
Storbritannien och Benluxländerna och 
har sitt huvudkontor i Köpenhamn. 
Syngenta är noterat på börserna i Zürich 
(SYNN) och New York (SYT).  

Mer information om oss finns på  
www.syngenta.com och  
www.goodgrowthplan.com.  
Följ oss på facebook® www.facebook.
com/SyngentaSverige

Syngenta marknadsför i Sverige flera 
svamp-, ogräs- och insektspreparat 
och betningsmedel men också utsäde 
för odling av raps, korn, sockerbetor 
och majs. Några exempel på kända 
varumärken är Amistar®, Armure®, 
Boxer®, Callisto®, Celest Formula 
M®, Dividend Formula M®, Hyvido®, 
Moddus M® Revus®, Shirlan®, 
Switch® m.fl.
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Svenskt Växtskydds budget och utfall 2015

  
 

Basservice 2 780 000  2 760 579 

Mötesverksamhet 100 000 113 822

Internationellt samarbete 125 000 174 621

Konsultuppdrag och  110 000 134 715
arrangemang

Produktomsorg, teknik och  270 000 200 187
information

Kommunikation 265 000 351 969

Totalt 3 650 000 3 735 893

Budget
2015

Utfall
2015



Svenskt Växtskydd
Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon  08 -783 82 40
E-post: info@svensktvaxtskydd.se

Hemsida: www.svensktvaxtskydd.se 
Kontakt: Anders Normann och Hans Hagenvall

Under 2015 riktade Justitiekanslern allvarlig kritik 
mot Kemikalieinspektionens oförmåga att följa de i 
förordningen EG 1107/2009 fastställda tidsgränserna 
för godkännande av växtskyddsmedel. KemI har i flera 
år varit en icke fungerande myndighet när det gäller 
godkännande av växtskyddsmedel

Nu måste det hända något

• KemI måste fungera som andra myndigheter inom 
zonen

• KemI måste acceptera arbete som görs i andra länder 
inom zonen

• KemI måste ta sitt reglerade ansvar inom 
zonsamarbetet

• KemI måste acceptera ömsesidiga erkännanden 
enligt regelverket

• Alla 91/414-ansökningar måste KemI klara 2016 
• KemI måste följa gällande lagstiftning

Det är Sveriges regering som har ansvaret. 
Godkännandearbetet måste fungera nu! 

Svenskt Växtskydd är en av sex föreningar som är knutna 
till servicebolaget KTF Organisation AB




