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1 Inledning 
 

KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) är ett samarbetsorgan för forskare och 

institutioner vid SLU och intressenter utanför universitetet för samverkan och samplanering av 

insatser när det gäller kemiska bekämpningsmedel. Verksamheten syftar till att ta fram och förmedla 

kunskap, dels så att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och 

dels så att åtgärder kan vidtas för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga 

inom acceptabla gränser. 

Första perioden till ända, planering för en ny 

Den första verksamhetsperioden om fem år för CKB avslutas i december 2011. Inrättandet av CKB har 

inneburit att intresset och kunskapsuppbyggnaden kring miljöaspekter av användandet av kemiska 

bekämpningsmedel har ökat och att kunskapen och kompetensen på SLU växt sig starkare. 

Inför planeringen av kommande verksamhetsperiod har en utvärdering av CKB genomförts av 

externa experter vilka menar att CKB på ett utmärkt sätt fyller en viktig roll i samhället. De skriver att 

behovet av CKBs insatser har ökat sedan det inrättades, bl.a. beroende på ökade krav till följd av EU:s 

olika regelverk samt att ytterligare behov av insatser bedöms behövas framöver till följd av 

klimatförändringar. De föreslår ett utökat anslag för CKB för att både kunna fortsätta satsa på de 

pågående projekten samt bredda verksamheten. Utvärderingen finns på CKBs hemsida 

www.slu.se/ckb.  

Inför den kommande perioden har CKB fått en ny instruktion (bilaga 1). Den ser i mycket ut som den 

tidigare då uppdrag och syfte med verksamheten är det samma. Den stora skillnaden är att det nu 

finns en styrgrupp som ska bistå föreståndaren i stora beslut om prioriteringar och budget. Mer om 

organisationen finns under kapitel 2. På samma sätt som under föregående period kommer 

verksamheten innan periodens utgång att utvärderas och beslut ska tas om verksamhetens fortsatta 

inriktning. 

Bakgrund 

Motivet för att starta CKB var att samhället behöver en ökad kunskap om spridning, halter och 

effekter av bekämpningsmedel i miljön för att kunna kontrollera om användningen av dessa ämnen 

innebär några betydande risker för miljön. Myndigheter som Kemikalieinspektionen, 

Naturvårdsverket och Jordbruksverket behöver också tillgång till expertstöd för sin 

myndighetsutövning för att följa upp t ex EU:s direktiv och våra nationella miljömål.  

Vid SLU bedrivs den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel (på uppdrag av 

Naturvårdsverket) och här finns kunskap om bekämpningsmedlens spridning och effekter i miljön, 

liksom ett ackrediterat laboratorium för pesticidanalyser. För att behålla och utveckla befintlig 

kompetens, få en kraftfull samverkan inom universitetet och svara upp mot efterfrågan från 

myndigheter och andra avnämare inrättade SLU ett kompetenscentrum med fokus på kemiska 

bekämpningsmedel i miljön år 2006.  

http://www.slu.se/ckb
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Om detta dokument 

Detta dokument är ett ramprogram för verksamhetsperioden 2012 – 2016. Här anges övergripande 

mål och beskrivning av arbetet för hela femårsperioden. Varje år tas dessutom verksamhetsplaner 

fram där det ges en mer detaljerad beskrivning av mål, genomförande och budget för just det året. 

Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en kortfattad verksamhetsberättelse som beskriver årets 

resultat.  
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2 Organisation 
 
En skiss över CKBs organisation visas i figur 1. CKB leds av en föreståndare som har huvudansvaret 

och leder det gemensamma arbetet. En biträdande föreståndaren ansvarar för att utveckla CKBs 

samverkan med omvärlden genom att driva arbetet med kommunikation och utbildning. Biträdande 

föreståndaren ansvarar för utformandet av verksamhetsplaner, uppföljning och utvärdering av 

arbetet samt ska bistå föreståndaren i att leda verksamheten.  

 

Till kompetenscentret finns också en styrgrupp bestående av fem ledamöter som ska bistå 

föreståndaren i beslut om inriktning, prioriteringar och budget för det femåriga ramprogrammet och 

de årliga verksamhetsplanerna, samt löpande följa upp och utvärdera verksamheten. För att ge 

föreståndaren råd när det gäller verksamhetens genomförande och vetenskapliga utveckling finns en 

verksamhetsgrupp som består av de ansvariga för varje verksamhetsområde. En referensgrupp, som 

består av representanter för viktiga avnämare har till uppgift att aktivt följa verksamheten ur ett 

omvärldsperspektiv, ge råd om verksamhetens inriktning och utveckling samt sprida information om 

kompetenscentret inom sina respektive organisationer.  

 

 

 

 

Figur 1. Organisationsskiss för KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) 
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Referensgruppen består av följande ledamöter: 

 En ordförande från SLU  
Därtill består referensgruppen av ledamöter från nedanstående organisationer:  

 Jordbruksverket 

 Kemikalieinspektionen 

 Lantbrukarnas riksförbund 

 Livsmedelsverket 

 Naturvårdsverket 

 Svenskt växtskydd 

 Sveriges geologiska undersökning 

 Vattenmyndigheterna  
 

Referensgruppen kan vid behov utökas med representanter för ytterligare organisationer. I mötena 

med referensgruppen deltar även verksamhetsgruppen och styrgruppen vid behov.  
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3 Introduktion 
 

De verksamhetsområden som CKB kommer att arbeta med de kommande fem åren är dels 

Samverkan och utbildning som handlar om att sprida information via hemsida och andra kanaler, att 

ge expertstöd till olika intressenter i samhället och att ordna utbildningar när det gäller 

bekämpningsmedel och miljö generellt samt kring de riskbedömningsverktyg som CKB tar fram, och 

dels Kunskapsuppbyggnad och långsiktig kompetensutveckling. Det senare området består av ett 

antal olika verksamhetsområden som beskrivs närmare nedan, vilka anknyter till och kompletterar 

varandra.  

Syftet med verksamhetsområdet Utveckling av kemisk analyskompetens är att utveckla metoder för 

att kunna analysera relevanta kemiska bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter i halter som 

kan ge upphov till biologiska effekter i miljön. Detta är ett viktigt stöd för forskning på området och 

en grundförutsättning för att vi ska kunna följa trender och förändringar av halter av kemiska 

bekämpningsmedel i miljön, vilket görs genom olika miljöövervakningsprogram. Nationell 

miljöövervakning av bekämpningsmedel bedrivs idag av SLU med finansiering från Naturvårdsverket 

och det finns även olika regionala program. CKBs verksamhetsområde Miljöövervakning syftar till att 

öka förståelsen och användbarheten av de miljöövervakningsdata som finns. Dessutom kan speciella 

riktade insatser i syfte att fördjupa tolkningsmöjligheterna eller utveckla nya metoder genomföras. 

Miljöövervakningsdata är bl.a. viktiga för att kunna verifiera riskbedömningsverktyg/modeller för 

svenska förhållanden och för att kunna relatera biologiska effekter i jordbruksvattendrag till halter av 

kemiska bekämpningsmedel i en påverkansgradient, vilket kommer att göras i verksamhetsområdet 

Biologiska effekter i ytvattenmiljön av kemiska bekämpningsmedel. Övervakningsdata för olika 

organismer i vattendrag påverkade av kemiska bekämpningsmedel så väl som studier på labb 

används för att utveckla underlag för biologiska bedömningsgrunder. Detta är ett sätt att få ett mått 

på den samlade effekten på organismer av alla olika toxiska substanser som finns i vattnet. 

Något som är mycket efterfrågat idag är olika riskbedömningsverktyg som stöd för beslut gällande 

kemiska bekämpningsmedel. Inom verksamhetsområdet Utveckling av riskbedömningsverktyg för 

förekomst av kemiska bekämpningsmedel i vattenmiljön vidareutvecklar och underhåller man 

skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av 

kemiska bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. Det som behövs för att minska osäkerheterna 

i modellpredikteringarna är mer kunskap dels för att förbättra processbeskrivningar såsom 

makroporflöde och vattenupptag av växter, och dels för att förbättra parameterestimeringsrutiner 

såsom rumslig variation i nedbrytning och sorption.  Viktigt är också att validera modellerna mot 

svenska data vilka fås via miljöövervakningen samt från olika studier som bl.a. genomförs inom 

verksamhetsområdet Kemiska bekämpningsmedels spridningsvägar till vattenmiljön. Inom detta 

område arbetar man med att öka förståelsen för olika spridningsvägar till vattenmiljön. Det finns 

olika vägar ett kemiskt bekämpningsmedel kan transporteras från det besprutade fältet till 

omgivande vatten. Det kan ske via vindavdrift vid själva spruttillfället, via avdunstning och 

atmosfärisk deposition, genom ytavrinning då substansen antingen är löst i vattenfasen eller bunden 

till partiklar (erosion) eller via utlakning och transport genom marken.  För att kunna vidta 

kostnadseffektiva motåtgärder för att minska miljöbelastningen behövs bättre kunskap kring vilka 

spridningsvägar som är viktigast för olika typer av bekämpningsmedel och markförhållanden.  
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Mycket av det vi arbetar med inom CKB kommer på ett eller annat sätt att kunna användas som 

underlag för åtgärdsarbete. För att tydliggöra för våra intressenter hur vi arbetar med detta väldigt 

viktiga område presenterar vi arbetet som görs inom de olika verksamhetsområdena samlat under 

rubriken Åtgärder för att minska risken för spridning av kemiska bekämpningsmedel till miljön. 

 

CKB har en god dialog med representanterna i referensgruppen och andra viktiga aktörer i samhället 

när det gäller vårt kompetensområde. Vi är måna om att arbeta med sådant som är efterfrågat och 

att den förbättrade kunskapen verkligen bidrar till att belastningen på miljön av bekämpningsmedel 

kan minskas. Detta gör att innehållet i ramprogrammet kan komma att ändras om det finns bra motiv 

till det utifrån viktiga händelser och utvecklingen i samhället. 

 

3.1 Avgränsningar 
Det finns många områden inom CKBs uppdrag där bättre kunskap behöver tas fram och information 

och stöd till samhället efterfrågas. I den externa utvärderingen som genomfördes 2010 föreslås 

därför ett ökat anslag för CKB. Med den budget som nu finns tillgänglig på 6,5 miljoner kr per år har 

ett antal avgränsningar behövts göras.  Överväganden har gjorts utifrån vad som varit mest 

efterfrågat från olika intressenter samt vilken kompetens som finns inom CKB och SLU. 

Bekämpningsmedel är den samlade benämningen på växtskyddsmedel och biocidprodukter, där 

växtskyddsmedel är kemiska eller biologiska preparat som används för att skydda produktionen av 

växter inom jord-, trädgård- och skogssbruket mot skadegörande organismer eller oönskade växter.  

Biocidprodukter är produkter som används mot skadegörande organismer utanför växtskyddet, t.ex. 

träskydds- och desinfektionsmedel. CKB arbetar i dagsläget endast med växtskyddsmedel och inte 

med biocider. Vi arbetar också bara med kemiska bekämpningsmedel och inte biologiska och vi 

fokuserar främst på användning inom jordbruket. Det är alltså detta vi menar när vi fortsättningsvis 

använder begreppet bekämpningsmedel. 

En kunskapssammanställning kring kemiska bekämpningsmedels påverkan på terrester miljö håller 

på att tas fram med CKB-medel. Denna kan ligga till grund för fortsatt arbete på området men vi har, 

med stöd av den externa utvärderingen, valt att även fortsättningsvis i huvudsak fokusera på den 

akvatiska miljön.  
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4 Samverkan och utbildning 

4.1 Informationsspridning och utbildning 

Bakgrund och syfte 

Det finns ett stort och brett intresse i samhället kring kemiska bekämpningsmedel, hur de används 

och vilka effekter de har i miljön. Intresset kommer från jordbrukare, tillverkare, myndigheter som 

har ansvar för hur kemiska bekämpningsmedel används, men också från en bred miljöintresserad 

allmänhet. Behovet av kunskap om bekämpningsmedel har också ökat under senare år då nya typer 

av ämnen introducerats och användningen återigen ökar efter att ha minskat under större delen av 

90-talet. 

Förändringar sker på europeisk nivå t.ex. genom växtskyddsmedelsförordningen, direktivet om 

hållbar användning av växtskyddsmedel samt genom vattendirektivet. På nationell nivå får detta 

också konsekvenser genom ändringar i lagstiftningen. Även inom forskningen görs framsteg på 

området och mer kunskap om kemiska bekämpningsmedel och dess effekter i miljön byggs hela tiden 

upp. Detta sammantaget gör att det finns ett behov av informationsspridning och utbildning när det 

gäller spridning och effekter av bekämpningsmedel i miljön.  

CKB kommer att bidra med kunskap som berör särskilt svenska förhållanden. En vetenskaplig 

publicering av forskningsresultaten kommer att ske men det är viktigt att kunskapen även kommer 

till en bredare användning. Växtskyddsmedel i miljön är ett ämnesområde som ingår som en mindre 

del i många personers arbete, t.ex. på länsstyrelser och kommuner. Behov av vidareutbildning finns 

hos centrala, regionala och kommunala myndigheter, inom industrin och intresseorganisationer. 

Behovet av utbildning gäller naturligtvis också de studenter som kan komma att jobba inom området.  

Syftet med verksamhetsområdet är att tillhandahålla utbildning kring, och föra ut den kunskap som 

genereras inom CKB, t.ex. genom att anordna kurser och workshops kring de verktyg som tas fram. 

CKB ska också sammanställa kunskap om kemiska bekämpningsmedel mer generellt, göra den 

tillgänglig för avnämare samt anordna utbildningar på området. På detta sätt blir CKB en mötesplats 

för forskare och andra intressenter inom vårt kärnområde. 

Verksamhetsmål 

1. En uppdaterad och aktuell hemsida som beskriver verksamheten inom CKB samt presenterar 
fakta om kemiska bekämpningsmedel och deras effekter i miljön (löpande)  
Delmål   
1.1 Kortversioner av de mest relevanta publikationerna presenterade på hemsidan (löpande) 
1.2 Upprätta och hålla uppdaterad en lista med alla SLU:s kurser som innehåller moment om 
växtskyddsmedel (2012 och årligen) 

2. Att sprida information kring vad CKB gör och förmedla den kunskap som tas fram inom 
verksamheten (löpande) 
Delmål   
2.1 Att publicera rapporter och skriva vetenskapliga artiklar kring resultat inom CKBs område 

(löpande)                    
2.2 Delta och presentera resultat på konferenser och seminarier (löpande) 
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2.3 Ge ut broschyrer och annat informationsmaterial kring viktiga och efterfrågade områden 
(löpande) 

3. Anordna kurser och workshops kring de verktyg som tas fram inom CKB (löpande) 
Delmål   
3.1 Kurs i MACRO-DB (större satsning 2012-2013 och sen 2 gånger per år) 
3.2 Kurs i MACROinFOCUS (2-3  gånger vartannat år) 
3.3 Kurs i MACRO-SE (Omfattning efter behov) 
 

4. Anordna seminarier och utbildningar kring efterfrågade ämnen (löpande) 
Delmål   
4.1 Seminarieserie med inbjudna talare kring intressanta och efterfrågade ämnen (löpande) 
4.2 Anordna olika sorters utbildningar (omfattning efter behov) 
4.3 Vid behov ordna en distanskurs på SLU kring kemiska bekämpningsmedel (2014-2016) 

Genomförande 

Hemsida 

Här beskrivs de olika verksamheterna inom CKB, nyheter om kurser och seminarier och fakta om 

kemiska bekämpningsmedel presenteras. Med ingång från hemsidan går det även att finna bredare 

information om bekämpningsmedel, t ex ämnenas egenskaper och användning. Denna information 

tas ofta via länkar från andra hemsidor. Hemsidan uppdateras löpande. Kortversioner av aktuella 

rapporter och artiklar kommer att tas fram och läggas ut på hemsidan. 

      

Figur 2: CKB:s hemsida, www.slu.se/ckb, uppdateras kontinuerligt, t.ex. med nya kortversioner av intressanta 

rapporter eller artiklar. 

En genomgång av vilka kurser som SLU ger som innehåller ett eller flera moment om 

växtskyddsmedel kommer att göras. Genomgången ska innefatta grundutbildning, masterutbildning 

och doktorandkurser. Resultatet ska redovisas på hemsidan som en tjänst till studenter som är 

http://www.slu.se/ckb
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intresserade av området. Listan kräver en årlig genomgång. Som steg två kan ev en distanskurs kring 

kemiska bekämpningsmedel anordnas av CKB om det finns behov.   

Publikationer och broschyrer 

CKB kommer att medverka till att kunskap som tas fram inom SLU på området publiceras i 

vetenskapliga tidskrifter och rapporter. CKB kommer även att ge ut egna broschyrer och 

informationsmaterial kring viktiga och efterfrågade områden. 

Representanter för CKB kommer att delta vid relevanta konferenser och seminarier som anordnas 

inom bekämpningsmedelsområdet, ofta aktivt genom att presentera olika resultat som tagits fram 

inom verksamheten. 

Kurser och workshops kring verktyg från CKB 

MACRO-DB 

Simuleringsverktyget är bl.a. utvecklat för tillståndsprövning i vattenskyddsområden. Den 

huvudsakliga målgruppen är således miljöinspektörer och rådgivare. Vi kommer att släppa en 

testversion av verktyget för att få in synpunkter på hur det fungerar att använda i praktiken. I 

samband med detta ordnar vi workshops för diskussion. Vi kommer också att göra en utvärdering av 

verktygets användning, bla genom en frågeenkät och dialogmöten. När en skarp version är släppt 

kommer utbildningar att ordnas. Omfattning av antalet kurser och när i tiden de ligger bestäms 

utifrån efterfrågan och fortsatta diskussioner med ansvariga myndigheter kring vilken status 

verktyget kommer att få. Kursavgiften kommer att finansiera största delen av kostnaderna. Detta är 

ett samarbete med verksamhetsområdet Utveckling av riskbedömningsverktyg för förekomst av 

kemiska bekämpningsmedel i vattenmiljön. 

MACROinFOCUS 

 Denna kurs har getts tidigare som en endagskurs vilket gör att kursmaterial redan finns framtaget. 

Kursen gavs vid tre tillfällen under 2011 och 2-3 nya kurstillfällen under 2013 planeras, förutsatt att 

det inte tillkommer nya angelägna frågeställningar innan dess. Kursen ges på engelska eftersom 

branschen är väldigt internationell och få företag har en svensk avdelning. Detta är ett samarbete 

med verksamhetsområdet Utveckling av riskbedömningsverktyg för förekomst av kemiska 

bekämpningsmedel i vattenmiljön. 

MACRO-SE 

Inriktning och omfattning av MACRO-SE-kurser bör bestämmas i ett senare skede, när verktyget är 

klart. Idag är det oklart vilka de huvudsakliga användarna blir. Då verktyget troligen kommer att 

användas av forskare på uppdrag av andra krävs framför allt utbildning i tolkning av resultaten. 

Tidsplan måste göras upp i samspel med verksamhetsområdet Utveckling av riskbedömningsverktyg 

för förekomst av kemiska bekämpningsmedel i vattenmiljön. 

Seminarier och utbildningar 

CKB kommer att anordna seminarier kring olika aktuella och efterfrågade ämnen när det gäller 

kemiska bekämpningsmedel. Exempelvis kring ekologin i jordbruksbäckar och hur den påverkas av 

jordbrukets aktiviteter, ytavrinning och skyddszoner, analyskrav samt seminarier kring specifika 

ämnesgrupper eller grödor. Samarbeten kring seminarier och informationsinsatser kommer i vissa 

fall att ske med Centrum för biologiska bekämpningsmedel vid SLU. 
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Behoven av utbildning inom CKB:s kärnområde skiftar mycket. En grundkurs om växtskyddsmedel 

som t.ex. tar upp markprocesser som påverkar transport och bindning, effekter i miljön, strategier för 

provtagning och tolkning av resultat samt åtgärder har getts tidigare och kommer ges beroende på 

efterfrågan. Detta är en viktig grund t.ex. för att sedan kunna förstå och tolka de simuleringsverktyg 

som tagits fram inom CKB. Vi kommer också att anordna skräddarsydda lösningar till myndigheter, 

företag och intresseorganisationer. Omfattning och tidsplan för detta måste göras upp i varje enskilt 

fall.  

Om behov finns utifrån sammanställningen över alla kurser på SLU som berör bekämpningsmedel 

kommer CKB att ordna en distanskurs på SLU kring området kemiska bekämpningsmedel i miljön. 

 

4.2 Expertstöd 

Bakgrund och syfte 

En viktig uppgift som CKB har är att ge expertstöd till olika intressenter i samhället. Det handlar om 

att svara på frågor från myndigheter, rådgivare och andra instanser som hör av sig, att svara på 

remisser, sitta med i referensgrupper samt att göra kortare utredningar eller sammanställningar som 

efterfrågas.  Syftet med detta område är att CKB som kompetenscentrum ska kunna stötta olika 

samhällsfunktioner med faktaunderlag och bedömningar så att rätt beslut kan fattas när det gäller 

att minska miljöpåverkan av kemiska bekämpningsmedel. 

Verksamhetsmål 

1. Svara på alla remisser som kommer in till CKB eller SLU och som är av vikt för CKBs arbetsområde 
(löpande) 
 

2. Vara tillgänglig och inom rimlig tid ge svar på kortare frågor som kommer in (löpande) 
 

3. Genomföra kortare utredningar eller sammanställningar som efterfrågas om de bedöms ligga i 
linje med CKBs uppdrag (löpande) 

Genomförande 

Denna verksamhet är svår att planera eftersom omfattningen kan variera stort över tid och det ofta 

dyker upp frågor med kort varsel. Då det här stödet från CKB är mycket uppskattat prioriterar vi att 

kunna avsätta resurser till detta och det behövs därför en beredskap för att kunna prioritera om 

bland de olika aktiviteterna.  

CKB kan också ta på sig mer omfattande utredningar som finansieras externt. Där kan vi, om det 

bedöms prioriterat, stödja med vissa resurser från CKB för att få ett mervärde av arbetet.  
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5 Kunskapsuppbyggnad och långsiktig 

kompetensutveckling 

5.1 Utveckling av kemisk analyskompetens 

Bakgrund och syfte 

För att kunna förstå orsaken till påvisade miljöproblem, eller att förebygga problem, som skulle 

kunna orsakas av kemiska bekämpningsmedel, krävs mycket god kunskap om vilka 

bekämpningsmedel som förekommer och i vilka halter som dessa uppträder i miljön. Eftersom 

många kemiska bekämpningsmedel är toxiska även vid mycket låga koncentrationer, samt att de 

uppträder i miljöer där även många andra typer av kemiska föreningar uppträder, krävs en mycket 

specialiserad utrustning för att säkert kunna analysera det enskilda bekämpningsmedlet vid 

tillräckligt låg koncentration.  

Moderna bekämpningsmedel bryts ofta ned relativt snabbt i miljön, ofta till mindre toxiska 

nedbrytningsprodukter, men i vissa fall är även nedbrytningsprodukterna starkt toxiska. För att 

effektivt kunna skatta de olika bekämpningsmedlens påverkan på miljön krävs alltså dels kunskap om 

hur de olika bekämpningsmedlen bryts ned i naturen, och dels att ha metoder för att kunna 

analysera även dessa nedbrytningsprodukter vid låga koncentrationer. 

Förslag på vilka ämnen som vi ska försöka att täcka med våra analysmetoder kommer bland annat 

från arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten och det svenska vattenförvaltningsarbetet. Vi använder 

också uppgifter om förbrukning och toxicitet av den aktiva substansen, för att skatta relevansen, och 

komplettera listan på analyter som bör kunna analyseras. Denna planering görs i nära samarbete 

med bland annat Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. 

Syftet med verksamhetsområdet är att upprätthålla analyskompetens av hög nivå så att relevanta 

kemiska bekämpningsmedel, och relevanta nedbrytningsprodukter till dessa, i olika typer av 

miljöprover, kan analyseras i halter som kan ge upphov till biologiska effekter i miljön. 

Verksamheten ska även bistå myndigheter såväl som andra verksamhetsområden inom CKB med 

kemisk analyskompetens. Analyser för miljöövervakningsprogrammet drivs med särskilda medel från 

Naturvårdsverket och för övriga rutinanalyser för forskningsprojekt och externa uppdrag ska priset 

för analyserna tas ut som täcker laboratoriets kostnader. Medel från CKB går till kvalitetssäkring samt 

utveckling av nya och förbättrade metoder. 

Verksamhetsmål 

1. Upprätthålla analyskompetens av hög nivå (löpande) 
 
2. Stödja andra verksamhetsområden inom CKB med analyskompetens (löpande) 

 

3. Testa in nya aktuella bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter i befintliga multimetoder 
(löpande) 
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4. Sätta upp specialmetoder för de analyter som inte kan analyseras med hjälp av dessa 
multimetoder (löpande) 

 
5. Samtliga metoder som tas fram och används ska vara väl kvalitetssäkrade (löpande) 
 
6. Sätta upp analysmetoder för analys av bekämpningsmedel i olika typer av komplexa matriser 

(löpande) 
 
7. Sätta upp analyssystem för att effektivare kunna leta efter bekämpningsmedel eller 

nedbrytningsprodukter på ett mer förutsättningslöst sätt (2013-2014) 

Genomförande 

Analyskompetens  

Vi arbetar löpande med att upprätthålla den höga analyskompetensen vi har genom att vara 

uppdaterade med de senaste forskningsresultaten och utvecklingen på området. Vi ger också stöd till 

andra verksamhetsområden inom CKB och övriga SLU såväl som till externa myndigheter. 

Intestning av nya föreningar 

Efter den omregistrering av bekämpningsmedel som har skett inom EU de senaste åren har antalet 

aktiva substanser som är godkända inom EU idag minskat från cirka 1000 ned till de cirka 400. I 

Sverige är antalet godkända kemiska bekämpningsmedel ytterligare begränsat, till cirka 200 aktiva 

substanser i 500 olika preparat. Vid nedbrytningen av den aktiva substansen bildas ibland olika 

toxiska metaboliter, som även dessa kan vara relevanta att analysera. Det totala antalet ämnen som 

kan vara relevant att analysera, är alltså fler än dessa 200. 

Förslag på vilka ämnen som vi ska försöka att täcka med våra analysmetoder kommer bland annat 

från arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten och det svenska vattenförvaltningsarbetet. Vi använder 

också uppgifter om förbrukning och toxicitet av den aktiva substansen, för att skatta relevansen, och 

komplettera listan på analyter som bör kunna analyseras. Denna planering görs i nära samarbete 

med bland annat Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. 

I figur 3 visas ett exempel på kromatogram från analysinstrumentet LC-MS/MS. I detta fall är det 

toppen för azoxystrobin som skiljs ut. Vid intestning av nya föreningar är det viktigt att man kan 

säkerställa att toppen motsvarar just den förening man letar efter och inget annat. Då substanserna 

av intresse ofta förekommer i mycket låga koncentrationer krävs det noggrant arbete för att verifiera 

vad de små topparna representerar. 
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Figur 3: Exempel på ett kromatogram från en analys av ett prov från något av typområdena med LC-MS/MS. De 

höga topparna är internstandarder och man får arbeta med att förstora de små topparna och verifiera 

molekylvikterna för att säkert avgöra vilken substans de representerar. Här visas azoxystrobin. 

Specialmetoder 

Vissa föreningar har så starkt avvikande kemiska och fysikaliska egenskaper att de inte kan 

inkorporeras i de större multimetoderna, det gäller t.ex. extremt polära föreningar som bl.a. vissa 

stråförkortningsmedel. Beroende på analyt kan dessa analyseras t.ex. med olika typer av 

jonbytarkolonner eller med hydrofil interaktion. Specialmetoder för de substanser som bedöms 

relevanta att analyseras kommer att tas fram. 

Kvalitetssäkring 

Stora krav ställs på att de analysmetoder som används är anpassade och utvecklade för aktuell 

kombination av analyt och matris. Mycket arbete har lagts ned och kommer även framgent att läggas 

ned på att ta fram relevanta och effektiva analysmetoder. Innan metoderna tillåts användas för 

analys av prov, ackrediteras alla nya metoder. Ackrediteringen görs med de matriser som metoden 

senare kommer att användas för, även den fortlöpande kvalitetssäkringen görs med riktiga prover 

som kommer in till laboratoriet. Att även den fortlöpande kvalitetssäkringen utförs med hjälp av de 

”verkliga” prov som kommer in till laboratoriet, medför att kunskapen om de olika 

bekämpningsmedlen, i kombination med den variation av matriserna i tid och rum som sker över 

året, påtagligt förbättras. 

För att säkerställa att resultaten med de nyutvecklade metoderna överensstämmer med de resultat 

som erhölls med de äldre metoderna, görs en parallell analys med båda metoderna. Under en viss tid 

analyseras proven med både ny och gammal metod, varefter resultaten jämförs och dokumenteras, 

innan metoden tillåts helt ersätta den gamla metoden. En sådan här uppföljning är speciellt viktig för 

att kunna följa trender och förändring av halterna i miljön. 

En annan fråga är hur vi ska handskas med de bekämpningsmedel som eventuellt binder till olika 

typer av partiklar som finns i vattnet. I EU:s ramdirektiv för vatten, anges att analysresultatet ska 

spegla halten av bekämpningsmedel i ”hel-vatten”, dvs. summan av det som är löst och det som är 

bundet till partiklar. Då många moderna analysmetoder innefattar ett filtreringssteg, skulle vi behöva 

undersöka i vilken utsträckning de resultat vi genererar innefattar både löst och bunden halt 
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bekämpningsmedel. Det är dock under diskussion om halterna i stället bör anges för filtrerat vatten i 

ramdirektivet för vatten så vi får följa den utvecklingen. 

Analys av bekämpningsmedel i komplexa matriser  

Analys av bekämpningsmedel i andra matriser än vatten, t.ex. sediment, passiva provtagare, 

växtrester, insekter eller andra djurarter, kan ibland vara ett effektivt sätt att följa spridning, och i 

vissa fall ackumulering, av olika kemiska bekämpningsmedel i miljön. Analys av bekämpningsmedel i 

sediment görs redan inom miljöövervakningen och ett projekt för att kunna analysera fler ämnen och 

samtidigt förbättra analysmetoden inleds under 2012. För övriga matristyper har vissa projekt redan 

genomförts, t.ex. analys av bekämpningsmedel i bin vars metod kommer att vidareutvecklas och 

kvalitetssäkras, medan analyser i andra typer av matriser kan sättas upp när behov uppstår. När det 

gäller analys av passiva provtagare kommer resultaten från en interkalibrering av ett antal olika 

passiva provtagare som pågår under 2011 att användas för att avgöra vilken/vilka provtagare CKB ska 

jobba vidare med. Inom verksamhetsområdet Miljöövervakning kommer provtagare att testas i fält 

och inom detta område kommer metoder för kemiska analyser av provtagarna att tas fram. 

System för förutsättningslös analys av organiska miljögifter 

Med dagens provtagning och analys kan vi spåra resthalter av förväntade bekämpningsmedel och 

metaboliter. Men som ett komplement skulle även en mer öppen analys, där man letar mer 

förutsättningslöst efter organiska miljögifter, vara värdefull.  

Ny teknik håller på att införskaffas till laboratoriet (inte för CKB-medel) vilken kommer att göra den 

sortens undersökningar möjliga. En screening skulle kunna göras för att senare ligga till grund för 

diskussioner om eventuellt nya föreningar inom miljöövervakningsprogrammet. 

 

5.2 Miljöövervakning 

Bakgrund och syfte 

Sverige har ett väl utbyggt system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar, 

miljöövervakning är en grundbult i detta. Systematiska mätningar av växtskyddsmedel i ytvatten 

påbörjades 1990. Sedan 2002 finns ett nationellt program för mätningar av växtskyddsmedel i 

ytvatten, grundvatten, sediment, regn och luft. Huvudfokus är på jordbruksområden. 

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och finansiär för det nationella programmet. Inom 

Naturvårdsverkets program tas en stor mängd prover och resultaten finns tillgängliga via internet 

(jordbruksvatten.slu.se). Miljöövervakning bedrivs också av regionala myndigheter runt om i Sverige, 

vars resultat, tillsammans med andra regionala undersökningar, presenteras via den Regionala 

PesticidDatabasen RPD (www.slu.se/vaxtskyddsmedel ). 

Syftet med CKBs delprogram för miljöövervakningen är att öka förståelsen och användbarheten av de 

miljöövervakningsdata som finns. Dessutom kan medel från CKB användas till speciella riktade 

insatser i syfte att fördjupa tolkningsmöjligheterna, utveckla nya metoder eller stärka 

kvalitetssäkringen. CKB har också en viktig roll som expertstöd till regionala myndigheter som 

bedriver miljöövervakning. 
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Verksamhetsmål 

1. Bibehållen hög kvalitet på de data som samlas in inom det nationella 

miljöövervakningsprogrammet (löpande) 

 

2. Öka förståelsen och användbarheten av miljöövervakningsdata genom bearbetning och analyser 

inom relevanta och efterfrågade områden (löpande)  

Delmål 

2.1 Rapport kring vilka grödor som ger det största bidraget till toxisk exponering i vattendrag 

(2012) 

2.2 Rapport där ett svar på frågan om jordbrukspolitiska åtgärder får effekt försöker ges (2016) 

3. En vägledning till tolkning av växtskyddsmedel i enstaka momentana vattenprover. Ska finnas på 

hemsidan (2012-2014). 

 

4. Fortsätta testa och utveckla passiv provtagning av kemiska bekämpningsmedel samt 

tillgängliggöra kunskap som stöd till myndigheter och andra intressenter (2012-2014) 

 

5. Mer kunskap om när de högsta halterna för olika bekämpningsmedel inträffar i en flödestopp 

och hur länge de varar (2014-2015).  

 

6. Mer kunskap kring vilken betydelse depositionen har på halterna vi finner i vattenmiljön (2014-

2016).  

Genomförande 

Kvalitetsarbete 

En fortlöpande diskussion kring kvalitetsarbete kommer bedrivas genom att inhämta kunskap kring 

den vetenskapliga utvecklingen på området och genom samtal med Naturvårdsverket om 

prioriteringar. I dagsläget tas årliga blankprover utöver de prover som finansieras av 

Naturvårdsverket. Detta för att säkerställa att provtagningsmetoder och hantering av prover inte 

påverkar halten växtskyddsmedel i provet. Vid behov vidtas åtgärder för att förbättra rutiner och 

utrustning. Arbetet sker i samarbete med verksamhetsområdet Utveckling av kemisk 

analyskompetens.  

Öka användbarheten av miljöövervakningsdata 

Ett av huvudsyftena med verksamhetsområdet är att öka förståelsen och användbarheten av 

miljöövervakningsdata genom bearbetning och analyser inom relevanta och efterfrågade områden. 

Vi arbetar kontinuerligt med detta på olika sätt och analysen av vad som är mest intressant och 

efterfrågat görs med hänsyn till händelser i omvärlden och samverkan med intressenter. Några 

projektidéer vi vill börja med beskrivs nedan. 

Olika grödors bidrag 

Utvärdering av miljöövervakningsdata för att se vilka grödor som bidrar mest till den toxiska 

exponering som vattenlevande organismer utsätts för. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma 

grödor som behandlas med störst mängd växtskyddsmedel. Det är av intresse för rådgivningen att se 
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om det är vissa grödor som bör prioriteras när det gäller utarbetande av bekämpningsstrategier, 

bekämpningströsklar mm. 

Effekter av jordbrukspolitiken 

Utvärdering av miljöövervakningsdata för att undersöka om förändringar i jordbrukspolitiken får 

effekt på (I) användningen av växtskyddsmedel, (II) halter i vattendrag, (III) transport i vattendrag, 

(IV) toxiska exponeringen för vattenlevande organismer. Införandet av direktivet för hållbar 

användning av bekämpningsmedel kommer att resultera i nya spridningsföreskrifter och innebär bl.a. 

krav på kalibrering av sprututrustning och ett ökat fokus på integrerat växtskydd. Vi vill undersöka 

om det går att se någon effekt i miljön av dessa förändringar. Utvärderingen kommer att genomföras 

i slutet av femårsperioden. Ett exempel där miljöövervakningsdata på ett tydligt sätt har visat vilka 

effekter olika åtgärder, så som rådgivning och miljöstöd, har haft på påverkan på miljön är 

Vemmenhögsprojektet som visas i figur 4.  

 

 
Figur 4: Data från Miljöövervakning av bekämpningsmedelskoncentrationer i en å i vemmenhögsområdet visar 

en minskning med 90 % mellan åren 1992 och 2010. Man ser en tydlig koppling mellan åtgärder som satts in för 

att minska läckaget samt minskade halter i miljön, samtidigt som användningen i området inte har minskat. 

Tolkning av enskilda vattenprover 

Insamling av underlag för att med statistiska metoder undersöka vilka slutsatser som kan dras av 

resultaten från enskilda vattenprover analyserade på växtskyddsmedel. Kompletterande provtagning 

ska ske i Skivarpsån och Vege å, som är de två åar som ingår i nationella miljöövervakningen.  Vi 

kommer utnyttja den sakkunskap som finns inom det nätverk som arbetade med projektet FAMILJ 

(projekt för att samla statistiska metoder som används för analys av miljöövervakningsdata, 

finansierat av Naturvårdsverket) och nu finns samlat på www.miljostatistik.se . Vägledningen som ska 

utformas är tänk som stöd till regionala myndigheter och arbete inom vattenförvaltning. 

Vägledningen ska finnas att ladda ner på CKBs hemsida. Resultatet kommer också att vara ett stöd 

för tolkningen av de miljöövervakningsdata som finns från åarna tidigare år. 

Passiva provtagare 

Fortsätta testa och utveckla området med passiva provtagare för kemiska bekämpningsmedel. Att 

kunna provta med passiva provtagare som ett komplement till de program vi har idag kommer att 

http://www.miljostatistik.se/
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öka förklaringsgraden i våra typområden. En viktig uppgift blir också att ge stöd och kunskap till 

andra intressenter om hur passiva provtagare kan användas vid provtagning av bekämpningsmedel.  

CKB kommer att bevaka utvecklingen på området och göra vissa egna tester av lovande provtagare. 

Resultaten från en interkalibrering av ett antal olika passiva provtagare som pågått under 2011 

kommer att användas för att avgöra vilken/vilka provtagare CKB ska jobba vidare med. Samarbete 

sker med verksamhetsområdet Utveckling av kemisk analyskompetens som kommer titta på om vi 

kan göra egna kemiska analyser av provtagarna.  

Toppkoncentrationer 

Ett projekt som kan komplettera det som Naturvårdsverket bekostar för att titta på haltvariationer 

under en provtagningsvecka. 

Var i en flödestopp uppmäts de högsta sammanlagda halterna av bekämpningsmedel och de högsta 

halterna av enskilda ämnen? Hur lång tid utsätts organismerna för de högsta halterna? En eller ett 

par bra flödestoppar väljs ut och ett stort antal prover analysera från den. Utvärdering görs genom 

att jämföra halterna med substansernas egenskaper och se om det finns samband som t.ex. att 

ämnen med vissa egenskaper har sin maxhalt i en viss del av flödestoppen. Vi kommer även att 

använda GIS och titta på var i området ämnen spridits och om det påverkar när den högsta halten 

kommer. 

Avdunstning och deposition 

Hur stor del av spridd mängd bekämpningsmedel avgår via avdunstning och vilken betydelse har 

depositionen på halterna vi finner i vattenmiljön? Studier har visat att avdunstning av 

bekämpningsmedel från fälten sker under lång tid efter besprutningen och kan, beroende på 

väderförhållanden, röra sig om betydande mängder. Det som avgår till luften (lokalt eller långväga) 

kan sedan deponeras via torr eller blöt deposition eller via gasutbyte luft/mark eller luft/vatten. 

Depositionen kan ske direkt i vattendraget, på marken i avrinningsområdet eller på hårdgjorda ytor 

(tex ladugårdstak och hårdgjorda ytor) där vattnet leds direkt ner i dräneringssystemen och ut i 

vattendragen. Vi vill genom att använda miljöövervakningsdata för bekämpningsmedel i nederbörd 

försöka kvantifiera depositionens betydelse för halterna vi hittar i vattendrag. Mätningar av 

depositionen i form av nederbörd i olika delar av ett typområde samt i referensområden används för 

att ge en bild av storleksordningen för de olika flödena i området.  

 

5.3 Biologiska effekter i ytvattenmiljön av kemiska 

bekämpningsmedel 

Bakgrund och syfte 

Miljöpåverkan från kemiska bekämpningsmedel bedöms idag i huvudsak utifrån kemiska analyser av 

vatten. Kopplingen mellan halter i vatten/sediment och verkliga biologiska effekter är dock osäker. 

Effekten av bekämpningsmedel är beroende av i vilka koncentrationer de förekommer, när och under 

hur lång tid exponeringen sker, samt vattnets fysikalisk-kemiska egenskaper. Vattenorganismer i 

jordbruksområden exponeras också för ett flertal ämnen samtidigt, vilket gör det svårt att bedöma 

enbart utifrån kemiska analyser vilken den samlade effekten blir. Det finns därför ett fortsatt stort 
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behov av att utveckla metodik för att kvantifiera och bedöma de biologiska effekterna i enskilda 

vatten. 

Förekomst av kemiska bekämpningsmedel i ytvatten påverkar både ekosystemens struktur (t.ex. 

artsammansättning) och funktion (t.ex. nedbrytning av organiskt material, primärproduktion). 

Kontaminering med bekämpningsmedel sker i rinnande vatten som distinkta pulser i samband med 

höga flöden. I dammar och sjöar kan exponeringen vara mer långvarig men ofta i lägre 

koncentrationer. Bekämpningsmedelsexponering påverkar både primärproducenterna (alger, högre 

växter), evertebrater (insektslarver, mindre kräftdjur, musslor) och fisk. Generellt leder 

bekämpningsexponering till en förskjutning mot en större andel toleranta arter och förändringar i 

näringsväven. I figur 5 visas korrelationen mellan SPEAR-index, vilket är ett tyskt index framtaget för 

att påvisa bekämpningsmedelspåverkan på bottenlevande djur, och jordbrukspåverkan, i detta fall en 

närsaltsgradient. Jordbruksåar är ofta påverkade både av förhöjda halter av närsalter och av 

bekämpningsmedel vilket gör att det är svårt att skilja de biologiska effekterna av dessa från 

varandra. 

 

 

Figur 5: Beräkning av SPEAR-index för mer än 200 vattendrag i södra Sverige med varierande 

jordbrukspåverkan. SPEAR är framtaget för att mäta förskjutningen mot mer toleranta arter av bottenlevande 

djur vid bekämpningsmedelspåverkan. I detta fall representerar x-axeln en närsaltsgradient. 

Syftet med detta arbetsområde är att studera effekter i fält i typiska svenska sjöar och vattendrag i 

jordbruksområden, samt i modellekosystem. Vi kommer att studera effekter på påväxtalger, 

bottenfauna och till viss del fisk samt på viktiga ekosystemfunktioner. Vidare syftar den planerade 

verksamheten till att stärka kompetensen om biologiska effekter av bekämpningsmedel och utgör del 

i utvecklingen av ett system för bedömning av bekämpningsmedelspåverkan med biologiska 

indikatorer. 
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Verksamhetsmål 

 

1. Att ta fram fördjupad kunskap om effekter av blandexponeringar i standardiserade 

laboratorietester med algen Selenastrum vattenloppan Daphnia och zebrafisk Danio rerio med 

utgångspunkt i uppmätta koncentrationer från miljöövervakningen (2012-2013) 

Delmål 

1.1 Skriftlig sammanställning av den samlade exponeringen i övervakningsbäckarna genom 

summerade s.k. toxiska enheter (toxic units), samt genom modellberäkningar för 

blandexponeringar (modeller som baseras på addition och oberoende effekter (2012) 

1.2 Kvantifiering av toxicitet i blandexponeringar i labbtester (2012–2013)  

1.3 Skriftlig sammanställning av toxicitet i blandexponeringar i labbtester (2013)  

 

2. Att utvärdera sambandet mellan biologiska förändringar (bottenfauna- och påväxtsamhällen) 

utmed gradienter av jordbrukspåverkan och den exponering som uppskattas på basis av olika 

proxies för påverkan och eventuellt data från passiva provtagare (2012-2016)  

Delmål 

2.1 Fortsatt datainsamling genom årlig provtagning och analys av bottenfauna och påväxtalger i 

övervakningsbäckarna, samt kompletterande prov i andra bäckar (2012–2016) 

2.2 Rapport om relationen mellan biologiska responser utmed jordbruksgradienter, baserat på 

olika proxies för påverkan (2015) 

 

3. Att ta fram fördjupad kunskap om effekterna på viktiga ekosystemfunktioner genom studier i 

modellekosystem (2013-2014) 

Delmål 

3.1 Tester av funktionella responsvariabler i modellekosystem av biologiska effekter på viktiga 

ekosystemfunktioner som t.ex. nedbrytning av organiskt material (2013–2014) 

 

4. Kunskapssyntes om effekter på organismsamhällen och viktiga ekosystemfunktioner (2016) 

Delmål 

4.1 Förslag till bedömningsgrunder för effekter av blandexponeringar av kemiska 

bekämpningsmedel i vattenmiljön på organismsamhällen och viktiga ekosystemfunktioner (2016) 

Genomförande 

SLU utför miljöövervakning av halter av bekämpningsmedel i vattendrag i 4 typområden på uppdrag 

av Naturvårdsverket. Inom miljöövervakningsprogrammet sker flödesrelaterad provtagning och 

halter av bekämpningsmedel mäts (generellt på veckobasis). De data som detta 

övervakningsprogram genererar ger goda kunskaper om halter av bekämpningsmedel i typiska 

svenska jordbruksbäckar. Flera av de studier av biologiska effekter är därför kopplade till de bäckar 

som ingår i miljöövervakningen. Bland annat planeras årligt återkommande provtagningar av 

bottenfauna och påväxtalger. Lämpliga referensbäckar kan extraheras från andra 

övervakningsprogram där jordbrukspåverkan är liten eller försumbar 
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Blandexponeringar i laboratorietester 

Att ta fram fördjupad kunskap om effekter av blandexponeringar i laboratorietester med algen 

Selenastrum och vattenloppan Daphnia görs på labb med utgångspunkt i uppmätta koncentrationer 

från miljöövervakningen. I samarbete med Leif Norrgren planerar vi för liknande tester med zebrafisk 

(Danio rerio). Testerna följer så långt som möjligt standardiserade metoder (OECD). Då 

miljöövervakningen mäter veckovisa medelkoncentrationer och koncentrationer av 

bekämpningsmedel kan vara avsevärt högre under kortare tidsintervall planeras även exponeringar 

med upp till 10 gånger högre koncentrationer. Den samlade exponeringen i övervakningsbäckarna 

uppskattas genom summerade s.k. toxiska enheter (toxic units), samt genom modellberäkningar för 

blandexponeringar (modeller som baseras på addition).  

Påverkan och förändringar i organismsamhället 

Att kartlägga sambandet mellan påverkan och förändringar i organismsamhällen förutsätter tillgång 

på data från vattenmiljöer som i olika grad påverkas av kemiska bekämpningsmedel. Då denna 

enbart är känd för några få bäckar i landet ska exponeringen uppskattas med olika proxies. Vi 

planerar att uppskatta exponeringen utifrån olika modellverktyg (t.ex. MACRO-SE, MODELKEY), från 

markanvändningsdata och/eller kartdata. Det finns också goda samarbetsmöjligheter med det 

nyligen startade fleråriga svenska projektet WATERS som finansieras av Naturvårdsverket och syftar 

till att förbättra nuvarande bedömningsgrunder för ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för 

vatten. Att ta fram fördjupad kunskap om effekter på organismsamhällen i fält görs även 

fortsättningsvis genom årlig provtagning i miljöövervakningsbäckarna. Bäckarna provtas med 

avseende på bottenfauna och påväxtalger och analyskompetens finns inom institutionen. 

Här finns även planer på att inkludera provtagning av den mindre fauna som lever i s.k. biofilmer, 

t.ex. nematoder och små kräftdjur. Biofilmer täcker stenar och växter i vattenmiljön och tenderar att 

binda in en del hydrofoba pesticider. Tidigare arbete har visar att koncentrationer i biofilmer kan bli 

långt högre än vattenkoncentrationerna. I labbsystem ska vi testa hur dessa biofilmsamhällen 

förändras vid exponering med komplexa blandningar av bekämpningsmedel.  Samarbete finns sedan 

tidigare med professor Walter Traunspurger vid universitetet i Bielefeld i Tyskland.  

Ekosystemfunktioner 

Att ta fram fördjupad kunskap om viktiga ekosystemfunktioner ska göras genom studier i 

modellekosystem på labb. Här finns möjlighet att testa direkta effekter av svampmedel på akvatiska 

svampar, som huvudsakligen står för nedbrytningen av organiskt material i vattenmiljön. Här vill vi 

också kvantifiera den indirekta effekten på nedbrytningen av organiskt material som förmedlas 

genom en påverkan på bottenlevande djur och deras funktion att sönderdela organiskt material och 

göra den mer tillgängliga för svampangrepp. Bottenlevande djur påverkas både av svampmedel och 

insektsmedel. Vi vill testa om det finns standardiserade sätt att mäta effekter på ekosystemfunktion 

genom kvantifiering av lövnedbrytning i fält. Studier av ekosystemfunktioner ska göras i samarbete 

med forskare från Sektionen för akvatisk ekologi och diversitet vid institutionen. Fokus ska ligga på 

kvantifiering av nedbrytning av organiskt material i fält. Även kvantifiering av andra 

ekosystemfunktioner (t.ex. primärproduktion) ska övervägas. Där möjligt ska standardisering av 

metoder beaktas. 

Kunskapssyntes om effekter på organismsamhället 

Kunskapssyntesen om effekter på organismsamhällen och viktiga ekosystemfunktioner förväntas i 

slutet av denna 5-års period kunna innehålla förslagtill bedömningsgrunder för hur effekter av 
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bekämpningsmedel i vattenmiljön. Här ingår förutom arter fylogenetiska tillhörighet (taxonomi) och 

funktion (funktionella grupper) även tester av användbarheten av arters egenskaper (traits) som till 

exempel används inom SPEAR-indexet (SPEcies At Risk) för bottenfauna. Samarbete finns etablerat 

med forskare från UFZ, Helmholtz Centre for Environmental Research i Tyskland som har utvecklat 

SPEAR.  

 

5.4 Utveckling av riskbedömningsverktyg för 

förekomst av kemiska bekämpningsmedel i 

vattenmiljön 

Bakgrund och syfte 

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska 

bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet 

med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel. 

Modeller används inom registreringsprocessen för nya bekämpningsmedel samt för riskhantering av 

godkända produkter t.ex. för att prediktera risken för förluster av ämnen till vattenmiljön i olika typer 

av jordbruksområden och hur olika motåtgärder kan minimera oönskade effekter. 

Under den första 5-årsperioden utvecklades modellverktyg för riskbedömning i olika skalor (fält, 

avrinningsområde, regionalt) och för olika användargrupper. Tre olika verktyg, alla baserade på 

MACRO-modellen, har utvecklats:  

 MACROinFOCUS 5.5.3: riskbedömning vid registrering av kemiska bekämpningsmedel i 

Sverige och inom EU 

 MACRO-DB 3.0: tillståndsprövning och rådgivning på fält- och gårdsnivå  

 MACRO-SE: beslutsstöd på avrinningsområdes- och regionalskala t.ex. 

vattenförvaltningsarbetet 

Det övergripande syftet med programmet är att vidareutveckla och underhålla skräddarsydda 

beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av 

bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige.  

Mycket av arbetet under den kommande 5-årsperioden kommer att fokusera på att minska 

osäkerheten i modellprediktioner samt öka trovärdigheten i och acceptansen för modellverktygen. 

Felaktiga prediktioner uppstår antingen på grund av orealistiska processbeskrivningar i modellen, 

avsaknad av viktiga processer eller felaktiga parametervärden. Osäkerheter i modellprediktioner kan 

därför endast minskas genom förbättringar i processbeskrivningar eller parameterestimeringsrutiner. 

Trovärdighet i och acceptans för modellverktygen uppnås genom validering d.v.s. jämförelser mellan 

modellprediktioner och uppmätta förluster av bekämpningsmedel. 
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Verksamhetsmål 

1. Utveckla en ny version av grundmodellen MACRO ( 5.3) samt nya förbättrade versioner av 

MACRO-DB, MACRO-SE (och även MACROinFOCUS om detta krävs av European Food Safety 

Authority (EFSA) (2012- 2016) 

Genomförande 

Arbetet bedrivs i samarbete med andra verksamhetsområden inom CKB: i) Kemiska 

bekämpningsmedels spridningsvägar till vattenmiljön som bidrar med underlag till förbättring av 

processbeskrivningar och parameterestimeringsrutiner, ii) Informationsspridning och utbildning som 

ansvarar för träningskurser där avnämargrupper lär sig använda verktygen samt tid för expertstöd 

kring dessa, iii) Miljöövervakning som levererar mätserier på regional och avrinningsområdesskala 

som underlag till modellvalidering, och iv) Biologiska effekter i ytvattenmiljön av kemiska 

bekämpningsmedel som kan använda resultaten av modellkörningar som proxy för påverkan. 

Förbättringar i processbeskrivningar 

En ny version av grundmodellen (MACRO 5.3) utvecklas under den kommande 5-årsperioden. Den 

kommer att inkludera nya algoritmer för ytavrinning, erosion, samt temperatur-beroende sorption 

och diffusion. Vi vill också undersöka om vi kan förbättra de befintliga rutinerna för makroporflöde, 

sorption i makroporerna och vattenupptag av växter. 

Nya versioner av MACRO-DB/SE utvecklas som tar hänsyn till avdunstning av bekämpningsmedel 

utspädningseffekter i yt- och grundvatten samt risken för förluster av metaboliter till grundvatten. Vi 

kommer också vidareutveckla programmen för att ta hänsyn till förluster av bekämpningsmedel via 

ytavrinning/erosion. 

Förbättringar i parameterestimeringsrutiner 

Rumslig variation i nedbrytning och sorption 

Nya rutiner ska införas i MACRO-SE för karakterisering av den rumsliga variationen i nedbrytning och 

sorption. Dessa baseras på resultaten från forskningsprojektet som pågår för närvarande vid Inst. för 

mark och miljö och Inst. för mikrobiologi vid SLU. 

Kinetisk adsorption 

Tidsberoende sorption är ett vanligt förekommande företeelse som kan ha stor inverkan på förluster 

av kemiska bekämpningsmedel till vattenmiljön. Modellerna som används i riskbedömning tar 

hänsyn till denna process, men mycket lite är känt om hur parametrarna som styr processen varierar 

för olika ämnen och markegenskaper. Vi kommer därför genomföra en litteraturöversikt för att 

undersöka huruvida det är möjligt att utveckla en estimeringsrutin.  

Förbättrade indata  

I MACRO-SE bestäms modellparameter utifrån lättillgänglig geografisk information. Vi vill 

kontinuerligt förbättra karteringsunderlaget till MACRO-SE för både mark och grödor, med avseende 

på den rumsliga upplösningen, bl.a. genom att utarbeta rutiner för att skapa FOOTPRINT mark- och 

hyrdologiska karteringar som tillåter tillämpningar av MACRO-SE var som helst i Sverige. Vi kommer 

att utnyttja statistiska databaser (t.ex. Jordbruksverkets blockdatabas) och fjärranalysmetoder för att 

producera högupplösta mark- och grödkarteringar som täcker alla viktiga jordbruksområden i 
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Sverige.  Ett exempel på vad vi kommer kunna producera är kartor som visar vilka vägar vattnet tar, 

och därmed också de vattenlösliga bekämpningsmedlen. I figur 6 visas detta för Skåne.  

 

Figur 6: Högupplöst karta som visas vilka vägar vattnet tar, och därmed också de vattenlösliga 

bekämpningsmedlen. Bilden visar Skåne och är framtagen med hjälp av simuleringsverktyget  MACRO-SE.  

Vilka indata man använder när det gäller de olika substansernas kemiska egenskaper spelar stor roll 

för resultaten. I vissa fall kan det vara olika värden för t.ex. nedbrytning som använts vid 

godkännande av aktiv substans på EU-nivå och vid godkännande av enskilda produkter i Sverige. Vi 

för dialog med Kemikalieinspektionen och andra avnämare för att avgöra vilka värden som ska 

användas i MACRO-modellerna samt för att kommunicera vad det innebär för resultaten på bästa 

sätt. 

MACROinFOCUS 

EFSA har aviserat att de vill utveckla nya versioner av FOCUS-modellerna för ytvattenriskbedömning 

inom EU för att lösa vissa problem som har uppdagats med de gamla modellerna. Framförallt har det 

visat sig att simuleringsperioden är för kort. Detta innebär att vi kan komma att behöva utveckla en 

ny version av MACROinFOCUS verktyget (6.6.4.).    

Modellvalidering 

Något som är viktigt för trovärdheten i modellpredikteringarna är validering och vi planerar flera 

olika aktiviteter på det området. Verktygen kommer att kalibreras mot faktiska mätdata, t.ex. när det 

gäller den nya ytavrinnings- och erosionsrutinen i MACRO som kommer att kalibreras gentemot 

uppmätta resultat, bl.a. från fältförsök som pågår inom verksamhetsområdet Kemiska 

bekämpningsmedels spridningsvägar till vattenmiljön. Även MACRO-SE kommer att jämföras mot 

mätdata från avrinningsområdesskala i ett eller flera av typområdena inom 

miljöövervakningsprogrammet. Det senare kräver att provtagningsprogrammet inom 

miljöövervakningen kompletteras med systematiska rumsliga provtagningskampanjer inom 

avrinningsområdet med synoptiska eller passiva metoder vilket vi kommer att göra inom ett SLF-

finansierat forskningsprojekt som också beskrivs under verksamhetsområdet kring spridningsvägar. 
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MACRO-DB-prediktioner kommer att jämföras med MACROinFOCUS-scenariot ”Näsbygård”. Samma 

platsspecifika egenskaper kommer att användas med de båda verktygen för att se hur resultaten 

eventuellt skiljer sig och då kunna förklara dessa olikheter. 

FOCUS R1-scenariot för ytavrinning/erosion som Kemikalieinspektionen använder vid godkännande 

av produkter idag är baserat på data från södra Tyskland och det finns funderingar kring hur 

representativt detta är för svenska förhållanden. Vi kommer att testa detta på olika sätt och om det 

visar sig nödvändigt fortsätta stötta Kemikalieinspektionen med kunskap och utredningar för att 

utveckla ett system som fungerar bra för svenska förhållanden. 

Utveckling i dialog med användare 

För att våra verktyg ska tas emot på ett bra sätt och verkligen kunna vara till nytta för användarna 

krävs en bra dialog. Både för oss att informera och svara på frågor, men också för att få synpunkter 

från användare för att kunna utveckla användargränssnittet och vägledning i manualer och på 

hemsidan så bra som möjligt. Vi kommer att kontinuerligt förbättra och uppdatera verktygen så att 

de anpassas till målgruppen och blir så ändamålsenliga som möjligt. 

 

5.5 Kemiska bekämpningsmedels spridningsvägar till 

vattenmiljön 

Bakgrund och syfte 

Huvudsyftet med verksamhetsområdet är att öka förståelsen för olika spridningsvägar för kemiska 

bekämpningsmedel till vattenmiljön. För att bättre förstå hur bekämpningsmedel uppträder i luft, 

mark- och vattensystem behövs mer kunskap om transport, adsorption och nedbrytning i olika 

marktyper och under olika hydrologiska förhållanden. Speciellt behövs mer forskning om icke-

jämviktsprocesser (t.ex. transport i makroporer, ytavrinning, kinetisk adsorption). Figur X är en 

schematisk bild över olika transportvägar för bekämpningsmedel. 

Den här typen av kunskap är viktig bland annat för miljöriskbedömningar vid spridning av 

bekämpningsmedel inom känsliga områden (t.ex. vattenskyddsområden) och för utveckling och 

utvärdering av modeller för transport av bekämpningsmedel som bedrivs inom verksamhetsområdet 

Utveckling av riskbedömningsverktyg för förekomst av kemiska bekämpningsmedel i vattenmiljön. 
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Figur 7: Schematisk bild över de olika transportvägarna för bekämpningsmedel från åker till vattenmiljön. 

Verksamhetsmål 

1. Få ökad förståelse för den relativa betydelsen av olika spridningsvägar för transport av 

bekämpningsmedel till ytvatten och grundvatten i olika delar av landskapet och för olika ämnen 

(2012-2016) 

Delmål 

1.1 Kvantifiering av förlusterna av bekämpningsmedel med kontrasterande egenskaper via 

ytavrinning från ett svagt sluttande lerjordsfält samt betydelsen av skyddszoner (2012-2014) 

1.2 Ta fram en kunskapssammanställning kring ytavrinning av växtskyddsmedel och lämpliga 

motåtgärder – med fokus mot skyddszoner (2012) 

1.3 Medverka vid framtagandet av rapport till Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) om 

forskningsprojektet Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten (2014) 

1.4 Mer kunskap om förhållandet mellan vad som transporteras via dräneringsrören och vad 

som går förbi dem och transporteras till grundvattnet i en åker med dräneringssystem (2014-

2016).  

2. Utvärdering av en metod för att klargöra förhållandet mellan ”snabba flöden” och relativa 

förluster av bekämpningsmedel på avrinningsområdeskala (2012) 

3. Bestämning av flödesförhållanden som leder till icke-jämviktsadsorption i makroporer (2015) 

4. Att klargöra under vilka förhållanden användandet av svart kol för jordförbättring, vilket har stor 

potential att minska läckaget av bekämpningsmedel, är försvarbart ur miljö- och hälsosynpunkt 

(2014) 

5. Undersöka vilka egenskaper hos markens porsystem som ger upphov till tröskelvärdeseffekter på 

ämnestransport (2013) 

Genomförande 

Ytavrinning av växtskyddsmedel  

Läckage av bekämpningsmedel via ytavrinning och dräneringsrör kommer att undersökas med hjälp 

av ett nyligen anlagt fältförsök med skyddszoner (Krusenberg, Uppsala) där man även studerar 

fosforförluster. Försöksfältet består av 12 försöksrutor med och utan skyddszoner på ett jämnt 
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sluttande fält med lerjord. Fältet kommer att besprutas med flera bekämpningsmedel med olika 

rörlighet och bindningsförmåga.  

Försöket kommer att ge information om förekomsten av ytavrinning under svenska förhållanden och 

om den rumsliga variationen över fältet. Resultaten kommer att användas för att utvärdera MACRO-

modellen med avseende på ytavrinningsförluster av bekämpningsmedel.  

Projektet samfinansieras med Jordbruksverket inom projektet ”Skyddszoners effekt för minskad 

ytavrinning och erosion av växtskyddsmedel”. Omfattningen under 2013 och 2014 beror på i vilken 

grad Jordbruksverket fortsätter att finansiera projektet men planen är att det pågår under tre år för 

att täcka in ytavrinning av bekämpningsmedel under olika väderförhållanden. 

Kunskapssammanställning kring ytavrinning 

En kunskapssammanställning kring ytavrinning och erosion av växtskyddsmedel med fokus mot olika 

skyddszoners effekt kommer att genomföras under 2012. Arbetet bygger på genomgång av relevant 

litteratur, intervjuer med olika aktörer (nationellt och internationellt), samt dialog med viktiga 

aktörer inom svenskt växtskyddsarbete för att sammanställa de erfarenheter som finns idag. Vi 

kommer också studera kopplingen mot fosforproblematiken samt utvärdera den svenska relevansen 

för olika scenarier för ytavrinning. Ett seminarium då alla berörda aktörer bjuds in kommer att hållas 

vid halvtid. Arbetet finansieras av Jordbruksverket med stöd från CKB.  

Forskningsprojekt kring spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten  

Vi kommer att kvantifiera den relativa betydelsen av de olika spridningsvägarna genom att jämföra 

mätningar av bekämpningsmedelsrester i ytvatten (vattendrag, dräneringssystem etc) med enkla 

mått som speglar sårbarheten för olika spridningsvägar som bygger på en detaljerad markkartering 

av ett av typområdena. Provtagningarna kommer att utföras synoptiskt, dvs. på många platser 

samtidigt, så att en helhetsbild av den rumsliga variationen i spridningen genereras.  

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och pågår 2012 – 2014. CKB går in och 

stödjer arbetet genom att finansiera de kemiska analyserna, förbättra provtagningen med 

automatiska provtagare som kan ställas in efter nederbörd och därmed fånga bekämpningsmedlen 

på ett tillförlitligare sätt samt att även provta från punktkällor så som gårdsplaner och 

dagvattenbrunnar. Därtill bidrar vi med viss arbetstid. 

Läckage till grundvatten 

Vilka ämnen transporteras förbi dräneringsrören och ner till grundvattnet? Vilka halter och vilka 

mängder? När på året sker transporten? För att ta reda på detta kommer vi att installera horisontella 

grundvattenrör under ett dränerat fält.  Grundvattnet under fältet och dräneringsvattnet provtas 

under två år och betydelsen av de två förlustvägarna bestäms för olika substanser och olika 

hydrologiska förhållanden. 

”Snabba flödens” betydelse för läckage av bekämpningsmedel 

Fältförsök har visat att en betydande andel av den samlade förlusten av bekämpningsmedel ofta 

uppträder under de första kraftiga regnskurarna efter bekämpningstillfället. Sådana tillfällen borde 

avspeglas i bekämpningsmedelsläckaget på avrinningsområdesnivå. I ett avrinningsområde sprids 

samma substanser vid flera tillfällen, nederbörden kan skilja sig åt inom avrinningsområdet och 

uppehållstiderna för bekämpningsmedel som sprids på olika fält kan vara mycket olika. Dessa 

aspekter gör analysen mer komplicerad. 
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För att analysera effekterna av förluster via ytavrinning och makroporflöden på 

avrinningsområdesnivå kan man använda en metod baserad på en uppdelning av avrinningen i 

basflöde och snabba flöden (hydrograph separation). Utifrån en sådan uppdelning kan man beräkna 

avrinningsområdets ’fast flow index’ (FFI), ett mått på andelen snabba flöden i förhållande till den 

totala avrinningen under lång tid, och ’fast flow volume’ (FFV), volymen vatten i snabba flöden under 

den kritiska perioden för läckage direkt efter sprutning av bekämpningsmedel. Data som samlats in 

från typområden inom den nationella pesticidövervakningen kommer att användas för analyserna.  

Projektet sker i samarbete med verksamhetsområdet Miljöövervakning och syftar till att undersöka 

sambanden mellan FFI och FFV och de relativa förlusterna av bekämpningsmedel för de fyra svenska 

miljöövervakningsområdena, samt att analysera hur dessa samband beror på bekämpningsmedlens 

egenskaper. Om metoden visar sig vara giltig för svenska förhållanden så kan den användas till att 

identifiera avrinningsområden med en förhöjd risk för förluster av bekämpningsmedel. Sådana 

områden är intressanta för riktade åtgärder för att minska spridningen av bekämpningsmedel till 

vattenmiljön.   

Icke-jämviktsadsorbtion i makroporer 

Vattenflödena i makroporer efter ett kraftigt regn kan vara så snabba att en stor del av 

bekämpningsmedlen som transporteras i makroporer aldrig kommer i kontakt med 

adsorptionsytorna. Denna process som kallas icke-jämviktsadsorption i makroporer kan beskrivas 

matematiskt på samma sätt som kinetisk adsorption som beror på tidsberoende kemiska reaktioner. 

Modeller för riskbedömning av bekämpningsmedel tar hänsyn till kinetisk adsorption i mikroporer 

men inte i makroporer. Det är inte känt under vilka förhållanden icke-jämviktsadsorption i 

makroporer är en betydelsefull process för läckaget av bekämpningsmedel. Processen borde ha 

störst påverkan på transporten och läckaget av starkt adsorberande ämnen som under 

jämviktsförhållanden transporteras mycket långsamt och läcker i begränsad omfattning. 

Vi kommer att utföra kolonnförsök i en befintlig bevattningsanläggning på Institutionen för mark och 

miljö vid SLU. Bekämpningsmedel med olika adsorptionsstyrka kommer att appliceras på kolonnerna. 

För att studera vilka förhållanden som leder till icke-jämviktsadsorption i makroporer kommer försök 

att utföras under olika simulerade regnintensiter. 

Resultaten från försöken kommer att användas för att testa och utveckla MACRO-modellen under 

ämnesområdet Utveckling av riskbedömningsverktyg för förekomst av kemiska bekämpningsmedel i 

vattenmiljön. 

Svart kol för bindning av bekämpningsmedel i mark 

Intresset för svart kol (pyrolyserat organiskt material) för jordförbättring har under de senaste 

årtiondena ökat kraftigt eftersom svart kol har potentialen att lagra kol i marken under mycket lång 

tid och därigenom minska mängden koldioxid som når atmosfären. Några studier har visat på ökad 

adsorption och mindre läckage av bekämpningsmedel från jordar där svart kol tillsatts. Det finns 

därför en potential för användandet av svart kol för att minska läckaget av bekämpningsmedel från 

hög-risk-områden, så kallade ”hot spots”, till exempel ovanför dräneringsrör. 

Det är emellertid väl känt att svart kol i atmosfären har en negativ effekt på jordens strålningsbalans 

och att det vid inandning orsakar allvarliga luftvägssjukdomar. Därtill finns farhågor om att oavsiktligt 

bildade ämnen vid tillverkningen kan orsaka problem. Användandet av svart kol för jordförbättring är 
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därför kontroversiellt. Vi kommer att göra en genomgång av den vetenskapliga litteraturen på 

området för att bilda oss en klarare uppfattning om de positiva och negativa effekterna av svart kol. 

Om litteraturgenomgången visar att svart kol skulle vara miljö- och hälsomässigt försvarbart så ser vi 

ett flertal intressanta projekt inom området.  

Hydrologiska tröskelvärden för icke-jämviktstranport i makroporer 

Läckage av starkt adsorberade bekämpningsmedel sker nästan uteslutande under kraftiga regnskurar 

när hydrologiska tröskelvärden för ytavrinning eller icke-jämviktstransport i makroporer överskrids. 

Syftet med projektet är att undersöka vilka egenskaper hos markens porsystem som ger upphov till 

tröskelvärdeseffekter på ämnestransport genom matjorden och att undersöka om dessa 

tröskelvärden kan estimeras från ”makropormått”, mått som beskriver geometrin hos nätverken av 

makroporer. 

Vi kommer att utföra kolonnförsök med det icke-reaktiva ämnet bromid under konstant omättat 

flöde vid olika bevattningsintensiteter. Försöken resulterar i genombrottskurvor från vilka mått på 

graden av icke-jämviktsflöde kan beräknas och eventuella tröskelvärden identifieras. Fakulteten för 

naturresurser vid SLU köper under hösten 2012 en röntgentomograf. Med hjälp av denna utrustning 

kommer vi att konstruera tredimensionella bilder av makroporsytemen i kolonnerna med en 

upplösning på 100 µm. Utifrån dessa bilder kommer ”makropormått” i olika storleksintervall att 

beräknas. Metoden har potential att generera resultat som är mycket användbara för testning och 

utveckling av modeller som bygger på antagandet att icke-jämviktsflöde i makroporer är en 

tröskelvärdesprocess (t.ex. MACRO-modellen). 
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6 Åtgärder för att minska risken för 

spridning av kemiska 

bekämpningsmedel till vattenmiljön 
 

Rester av kemiska bekämpningsmedel förekommer regelbundet i ytvatten och fynd av dem görs även 

i grundvattentäkter. Flera studier, t.ex. i Sverige, Danmark, Tyskland och England visar att punktkällor 

utgör en av de viktigaste orsakerna till sådan förorening, men även diffus spridning av 

bekämpningsmedel är av betydelse. 

Sveriges miljökvalitetsmål om giftfri miljö har som ambition att halterna av naturfrämmande ämnen i 

naturen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Därtill 

finns EU:s två ramdirektiv kring hållbar användning av bekämpningsmedel samt vattenförvaltning 

som sätter fokus på arbetet med åtgärder för att minska förorening av miljön. 

Mycket av det vi arbetar med inom CKB kommer på ett eller annat sätt att kunna användas som 

underlag för åtgärdsarbete. Här vill vi lyfta fram och på ett tydligare sätt presentera hur vi arbetar 

med åtgärdsrelaterad verksamhet. Ett av huvudsyftena med CKBs verksamhet är att på olika sätt ta 

fram underlag och handledning som kan användas av lantbrukare, rådgivare, myndigheter och andra 

aktörer i deras arbete för att minska risken för spridning av bekämpningsmedel till miljön. 

Alla aktiviteter som presenteras här finns redan beskrivna under respektive verksamhetsområde men 

här gör vi en tydligare koppling till hur de kan användas i åtgärdsarbetet. 

 

A. Vidareutveckla och kommunicera riskbedömningsverktyg som kan ligga till grund för beslut 

som medför minskade risker för spridning av bekämpningsmedel till vattenmiljön. (Se 

verksamhetsområde Utveckling av riskbedömningsverktyg för förekomst av kemiska 

bekämpningsmedel i vattenmiljön) 

 

B. Dimensionera olika transportvägars relativa betydelse för förluster av bekämpningsmedel till 

vattenmiljön, som en grund för att kunna sätta in åtgärder där de gör mest nytta. (Se 

verksamhetsområde Kemiska bekämpningsmedels spridningsvägar till vattenmiljön) 

 

C. Utvärdera vilka grödor som ger det största bidraget till toxisk exponering av vattenlevande 

organismer, detta för att kunna rikta åtgärderna så att påverkan på miljön minskas så mycket 

som möjligt. (Se verksamhetsområde Miljöövervakning) 

 

D. Testa om det går att identifiera avrinningsområden med hög risk för stora förluster av 

bekämpningsmedel genom att jämföra transport via snabba flöden med 

miljöövervakningsdata över användning, förluster och koncentrationer av 

bekämpningsmedel. (Se verksamhetsområde Kemiska bekämpningsmedels spridningsvägar 

till vattenmiljön) 
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Bilaga 1  

Instruktion för KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel 
 

Beslutsdatum         Träder ikraft     Beslutsfattare        Diarienummer 

2011-09-22       2012-01-01   Dekanus vid fakulteten      SLU.ua.Fe.2011.1.1-3186 

  för naturresurser och 

  lantbruksvetenskap 

 

 

1. KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedels andra verksamhetsperiod om 

fem år startar 2012-01-01. Verksamheten ska innan periodens utgång utvärderas och 

beslut ska tas om verksamhetens fortsatta inriktning.  

 

 

2. KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel ska vara ett samarbetsorgan 

för forskare och institutioner vid SLU och intressenter utanför universitetet, för 

samverkan och samplanering av insatser för: 

- kunskapsuppbyggnad och långsiktig kompetensutveckling 

- miljöövervakning  

- analyskompetens 

- samverkan 

- utbildning 

 

Verksamheten sker inom området kemiska bekämpningsmedel och ska syfta till: 

- att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt och 

- att kunskap finns för att åtgärder så att påverkan på miljön av kemiska 

bekämpningsmedel ligger inom acceptabla gränser, kan vidtas. 

 

 

3. Kompetenscentret leds av en föreståndare, som utses av dekanus på NL-fakulteten, 

och som har mandat att leda verksamheten. Föreståndaren rapporterar årligen om 

verksamheten till fakulteten. Till kompetenscentret ska också finnas:  

- en styrgrupp, som består av referensgruppens ordförande, föreståndare, 

biträdande föreståndare samt två ytterligare personer som utses av dekanus, och 

som ska bistå föreståndaren i beslut om inriktning, prioriteringar och budget för 

det femåriga ramprogrammet och de årliga verksamhetsplanerna, samt löpande 

följa upp och utvärdera verksamheten.  

- en verksamhetsgrupp, som består av föreståndare, biträdande föreståndare samt 

ca 6 representanter vid SLU med centrala kompetenser inom ämnesområdet, och 

som ska vara rådgivande när det gäller verksamhetens genomförande och den 

vetenskapliga utvecklingen av ämnesområdet.  

- en referensgrupp, som består av representanter för viktiga avnämare av resultat 

från verksamheten, och som har till uppgift att aktivt följa verksamheten ur ett 

omvärldsperspektiv, ge råd om verksamhetens inriktning och utveckling samt 

sprida information om kompetenscentret inom sina respektive organisationer.  
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Referensgruppen består av följande ledamöter: 

- en ordförande från NL-fakulteten vid SLU som utses av dekanus för NL-

fakulteten. 

Därtill består referensgruppen av ledamöter på förslag från nedanstående 

organisationer:  

- Jordbruksverket 

- Kemikalieinspektionen 

- Lantbrukarnas riksförbund 

- Livsmedelsverket 

- Naturvårdsverket 

- Svenskt växtskydd 

- Sveriges geologiska undersökning 

-  Vattenmyndigheterna  

Referensgruppen kan vid behov utökas med representanter för ytterligare 

organisationer. I mötena med referensgruppen deltar även verksamhetsgruppen. 
 

 


