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Växtskydd och växtskyddsmedel
Vårsäsongen har äntligen kommit igång och i samband med det brukar det
kommer en del frågor kopplade till växtskydd och växtskyddsmedel. Känner du
dig osäker på vad som gäller för regler runt växtskyddsmedel så är du
välkommen att delta på höstens behörighetskurser. På behörighetskurserna för
växtskyddsmedel klass 1L och 2L går vi igenom aktuell lagstiftning och annan
information som rör lantbrukarna i det dagliga arbetet. Anmälan till hösten
kurser öppnar i september.

Anmälan behörighetskurs för växtskyddsmedel

Skyddszoner vad gäller?
Kravet på bevuxen skyddszon mot vatten och vattendrag som villkor för att få använda
vissa växtskyddsmedel togs bort hösten 2016 av Kemikalieinspektionen. Jordbruksverket
har nu gett tydliga besked om det som ska gälla vid användning och kontroller:
•

De lantbrukare som tillämpar de nya produktvillkoren som beslutats gör inget fel,
även om det står något annat på etiketten på preparatet. Kontrollerna för tvärvillkor
och miljöersättning kommer att ta hänsyn till det. Du riskerar inte att få avdrag på
tvärvillkoren och behöver inte dra tillbaka din begäran om utbetalning för
miljöersättning för skyddszon när du använder dig av de nya produktvillkoren.

•

Det är heller inte fel att fortsätta följa de villkor som står på etiketten, en möjlighet
som är viktig eftersom många växtskyddsmedel får ändrade villkor.

Det är dock viktigt att kontrollera vilka villkor som gäller. För några preparat finns
villkoren ännu kvar då vissa firmor inte valt att ansöka om villkorsändring av olika
anledningar. För ytterligare information se säkert växtskydds hemsida.De preparat som
fortfarande har kvar kravet på bevuxen skyddszon på 10 meter vid dagens datum, 12
april, är följande: Banjo 500 SC, Beta Baythroid SC 025, Danitron 5 SC, Mistral 70 WG

Läs mer om skyddzoner hos Säkert Växtskydd

Överskrid inte dosen aktiv substans
Den 14 mars 2017 trädde följande paragraf från förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel i kraft:
35 a § Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma
ämne på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen
inte överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av
dessa växtskyddsmedel.
Detta är en lag som bygger på förtroende därav vill Länsstyrelsen avråda från att
överskrida de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för en enskild
produkt. Vi vill även göra er uppmärksamma på att fler och fler preparat får
begränsningar vad gäller hur ofta en viss typ av aktiv substans får användas på ett och
samma fält. Därför uppmannar vi er att alltid läsa produktinformationen för att kontrollera
vilka villkor som gäller.

Tillsynsprojektet i växthus och plantskolor
Rapporten från tillsynsprojektet som pågick under hösten 2016 i växthus och plantskolor
som driver upp egna plantor är nu sammanställd.

Rapport tillsynsprojekt i växthus och plantskolor

Ny kontrollförordning EG 2017/625
En ny kontrollförodrning trädde i kraft den 27 april 2017. Förordningen kommer innebära
vissa förändringar vid tillsynen av växtskyddsmedel. Jordbruksverket kommer under året
att informera mer om detta.

Kontrollförordning EG 2017/625

Uppdaterad snabbguide med utgågna preparat
Länsstyrelsen ger varje år ut en guide över användarvillkor på godkända preperat.
Guiden är nu uppdaterad inför säsongen. Använd den gärna till att få en snabböverblick
över vilka användarvillkoren som gäller.Längst bak i guiden finns det en lista med preprat
som är påväg att gå ut och sådana som har gjort det.

Snabbgudie för användarvillkor

Sprutdemo med ETÖ 16 juni
Länstyrelsen arrangerar tillsammas med
Jordbruksverkets Christer Johansson en
eftermiddag för dig som vill fördjupa dina
kunskaper om olika sprutor. Vi kommer gå
igenom vad egenkontoll innebär både
praktiskt och teoretiskt på lantbrukssprutor
och ryggsprutor.
Plats: Bollerups Naturbruksgymnasium
När: Fredag 16 juni, kl. 13
Kostnad: 500 kr
Anmälan: john.norregard@lansstyrelsen.se

Industriutsläppsverksamhet – större svin och fjäderfäanläggningar.
Den 21 februari 2017 publicerades nya BAT slutsatser för intensiv uppfödning av
fjäderfä eller gris. Information om BATslutsatser för svin och fjäderfäanläggningar finns
publicerade i EUkommissionens officiella tidning. Mer specifik information om
jordbruksverksamheter som är industriutsläppsverksamheter finns på Jordbruksverkets
hemsida.

EUkommissionens tidning
Information om industriutsläppsverksemheter
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