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Yttrande över remiss från Kemikalieinspektionen 
avseende ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel (4.7-H20-06473) 

Sammanfattning 
SLU anser att det finns mycket goda skäl till de av Kemikalieinspektionen 
föreslagna ändringarna av myndighetens föreskrifter om bekämpningsmedel, med 
anledning av regeringens förslag från april 2020 om bland annat ett generellt 
förbud mot användning av växtskyddsmedel inom exempelvis hemträdgårdar och 
koloniområden och på skolor och lekplatser. Föreslagna ändringar i föreskrifterna 
framstår som både rimliga och välmotiverade, såväl om kriterier för indelning av 
medel i behörighetsklasser som om undantag för vissa ämnen från det av 
regeringen föreslagna förbudet mot användning av växtskyddsmedel inom vissa 
områden. Den viktigaste konsekvensen av de föreslagna ändringarna är att ämnen 
och mikroorganismer med låg riskprofil även fortsättningsvis får godkännas för 
ovanstående användningsområden.  

Generella synpunkter 
3. Författningsförslag  

Det kan finnas goda skäl till att lagstiftningen är restriktiv angående användning av 
växtskyddsmedel av privatpersoner i hemträdgårdar och liknande miljöer, liksom 
generellt i allmänna miljöer där många människor rör sig och potentiellt kan 
exponeras. Därför verkar det rimligt att användning av vissa bekämpningsmedel på 
allmänna platser förbjuds. Det får dock inte glömmas bort att till aktiva ”ämnen” i 
växtskyddsmedel räknas även allmänkemikalier, lågriskämnen (enligt EU:s 
växtskyddsmedelsförordning 1107/2009) och mikroorganismer för biologisk 
bekämpning av skadegörare. Dessa substanser och organismer har ofta en väldigt 
låg och fördelaktig riskprofil i jämförelse med kemikalier med toxisk verkan. SLU 
anser därför inte att det är motiverat från ett riskperspektiv att ett förbud mot 
användning av växtskyddsmedel inom vissa områden (avsnitt 6.4.2) skulle omfatta 
även dessa substanser och organismer. Ett undantag för mikroorganismer och andra 
ämnen med låg risk från ett förbud att använda växtskyddsmedel inom vissa 
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områden har även ett starkt signalvärde, eftersom det visar att det finns alternativa 
typer av växtskyddsmedel som i vissa fall kan ersätta kemikalier med betydande 
hälso- och miljörisker, för både yrkesmässig och privat användning. Vi delar också 
uppfattningen att en konsekvens av ett förbud skulle kunna bli en ökad otillåten 
handel och användning av produkter med dessa substanser, vilket skulle vara 
olyckligt. Vi anser därför att förslaget att sådana ämnen kan få godkännas enligt 
behörighetsklass 3 för användning av alla och envar och att det blir möjligt att ge 
dem undantag från förbudet för användning av växtskyddsmedel inom vissa 
områden är bra. Det framstår också som rimligt att möjligheten att godkänna 
ämnen för riskklass 3 och medge undantag inom vissa användningsområden ges 
både till ämnen som redan är godkända med lågriskstatus och till dem som listats 
av EU-kommissionen som potentiellt med låg risk (för de senare i princip den 
föreslagna Bilaga 15 till de uppdaterade föreskrifterna). SLU anser även att det är 
önskvärt att det finnas möjlighet att framöver uppdatera listan med eventuellt 
tillkommande ämnen eller organismer. 
 
4.2.4  

Förslaget innebär att även ättiksyra och järn(II)sulfat förs upp på listan över ämnen 
och organismer som kan bli föremål för undantag, vilket vi anser är motiverat. 

6.5.4 

Kemikalieinspektionens förslag skulle innebära att reglerna blir samstämmiga för 
vilka "ämnen" som skulle få ingå i växtskyddsmedel med placering i klass 3 och 
som skulle få användas på vissa allmänna platser, vilket SLU anser är bra.  

Specifika synpunkter 
s. 17, andra meningen:  

Vi förstår inte budskapet här, bör förtydligas. 

s. 23, 3:e sty, 1:a meningen: 

Behöver ses över, bl.a. kan sättet som ordet kompetens används orsaka förvirring.  

 

 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av dekan Håkan 
Schroeder vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och 
växtproduktionsvetenskap efter föredragning av handläggare Marika Gullberg.  

Innehållet har utarbetats av Ingvar Sundh (professor) och Paul Becher (forskare) 
vid SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC). 
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Håkan Schroeder 

    Marika Gullberg 
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