
2018-09-10

Växtskyddsrådet 
– nytt uppdrag, nya möjligheter 

2017-2019



Deltagare & möten
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• Jordbruksverket - ansvariga

• Kemikalieinspektionen

• Naturvårdsverket 

• Havs- och vattenmyndigheten

• Livsmedelsverket 

• Sveriges Lantbruksuniversitet

• Hushållningssällskapen

• Lantbrukarnas Riksförbund

• Föreningen Sveriges 
Spannmålsodlare

• Svenskt Växtskydd

• Naturskyddsföreningen

11 organisationer, 16 ledamöter

Fyra möten per år varav ett besök 
ute i fält i olika verksamheter



Nytt uppdrag 2017-2019
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Växtskyddsrådet 
har fastslagit en 

handlingsplan för 
verksamheten 

2017-2019. 



Sekretariatet

Sunita Hallgren Jordbruksverket

Mats Allmyr Kemikalieinspektionen 
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Sekretariatet planerar, driver och 
genomför tillsammans med berörda 
aktörer Växtskyddsrådets arbete enligt 
handlingsplanen

Startade upp arbetet i september 2017

Det är viktigt att planerade aktiviteter leder 
framåt och åstadkommer tydliga förslag till 
förändringar i syfte att uppnå målet

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/vaxts
kyddsradet.4.e01569712f24e2ca09800016944.html



Glyfosat i produkten Roundup godkändes i Sverige 1975

År 2017 utgjorde glyfosat med sina 485 ton 32 % av den totala 
svenska växtskyddsmedelsförsäljningen och är det mest använda 

ogräsmedlet

(motsvarar 5,2 % av den totala andelen bekämpningsmedel som såldes i Sverige samma år) 



Intensiv debatt om glyfosat den senaste åren

IARC och EFSA har olika uppfattning om glyfosats egenskaper 
avseende risken för cancer



Efter intensiva EU-diskussioner kring ämnets egenskaper blev 
glyfosat i november 2017 fortsatt godkänt i ytterligare 5 år, till 

december 2022.
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Land Lantbruk 
2018-09-07



2018-09-10



2018-09-10

Det svenska valet kan mycket väl 
påverka hur det blir framåt med glyfosat
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Arbetet handlar om hur ett eventuellt framtida förbud av ämnet kommer 
påverka den svenska odlingen och därmed miljön

Vad är det vi utreder?

Vi kommer beskriva hur de svenska odlingssystemen inom jordbruk och 
trädgård ser ut idag och vad som kommer hända om glyfosat förbjuds

Jordbruk – vi utgår från fyra typgårdar får som tillsammans får 
representera Sveriges växtodling – mer om dem strax

Vilka företags- och samhällsekonomiska, agronomiska och 
miljömässiga effekter kommer ett förbud av glyfosat att medföra? 

Inom trädgård kommer vi titta närmare på lök, äpplen och jordgubbar 
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Målet med utredningen

Tanken är också att vi ska visa några alternativa lösningar vid en 
utfasning av glyfosat

Målet med utredningen att göra en så bra beskrivning av vad ett 
glyfosatförbud kommer innebära för svensk odling. Utredningen är tänkt att 
utgöra ett underlag till beslutsfattare när beslut om glyfosat ska fattas framåt

En livscykelanalys (LCA) ska resultera i en jämförande, summerad analys av 
klimatpåverkan, energiförbrukning och miljöpåverkan i den svenska 
jordbruksproduktionen. De är utifrån de fyra utvalda typgårdarnas växtföljder 
- med och utan glyfosat – som analysen ska göras

Med hjälp av LCA:n är tanken att miljömålskonflikterna ska bli tydliga. 
Miljömål som berörs – Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen 
övergödning
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Rapporten ska publiceras i slutet av november

Tidplan

och föredras vid den nationella 
växtskyddskonferensen i Uppsala 14-15/11-
2018



Typgårdar

• Växtodling 500 ha Götalands- och Svealands 
slättbygder

• Växtodling 200 ha med specialgrödor (sockerbetor) 
Skåne

• Vall & majs Söder 200 ha

• Vall Norr 200 ha
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Växtföljder typgårdarna 
spannmål

• 500 ha spannmål

– Höstraps

– Höstvete

– Höstvete

– Åkerböna

– Höstvete

– Höstvete

• 200 ha specialgröda

– Höstraps

– Höstvete

– Höstvete

– Sockerbetor

– Vårkorn

• Eller

– Höstraps

– Höstvete

– Sockerbetor

– Vårkorn

– Höstvete
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Kalkylunderlag

Maskinkostnader 2018

2018-09-10



Växtodlingsgårdar

• 500 ha spannmål

– Ökad kostnad 
bearbetning mm

• 120-130 000 kr/år (ca 
250 kr/ha)

• 200 ha + specialgröda

– Ökad kostnad 
bearbetning mm

• 50-60 000 kr/år (ca 300 
kr/ha)
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200 ha spannmål special

Sammanställning Typgård Växtodling
200 ha

Normal Normal Diff Diff
jordbearbetning jordbearbetning utan utan

med utan vs vs
Glyfosat Glyfosat Normal Normal

Tid 2,6 3,0 0,3 tim/ha 61 tim
Bränsle 46 56 10 liter/ha 2042 liter
Co2 120 147 27 kgCo2/ha 5309 kgCo2
Glyfosat 0,6 0,0 -0,6 l/ha -120 l
Maskin o arbetskostnad 2493 2788 294 kr/ha 58850 kr
Glyfosatkostnad 33 0 -33 kr/ha -6600 kr
Preparakostnad ogräs 918 998 80 kr/ha 16000 kr
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500 ha spannmål

Sammanställning Typgård

Normal Normal Diff Diff
jordbearbetning jordbearbetning utan utan

med utan vs vs
Glyfosat Glyfosat Normal Normal

Tid 1,3 1,6 0,2 tim/ha 115 tim
Bränsle 42 49 7 liter/ha 3507 liter
Co2 110 128 18 kgCo2/ha 9117 kgCo2
Glyfosat 0,8 0,0 -0,8 l/ha -375 l
Maskin o arbetskostnad 1993 2238 245 kr/ha 122261 kr
Glyfosatkostnad 41 0 -41 kr/ha -20625 kr
Preparakostnad ogräs 512 533 22 kr/ha 10833 kr
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Växtföljder typgårdar vall

• Vall & majs södra

– Korn + ins

– Vall 1

– Vall 2

– Vall 3

– Majs

– Majs

• Vall norra

– Helsäd+ins

– Vall 1

– Vall 2

– Vall 3
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Med & utan vallväxtföljder

• Södra Sverige

– Ökad kostnad 
bearbetning mm

• Ca 45 000 kr/år

– Utebliven 3:e skörd 
vallår 3

• Ca 80 000 kr/år

– Totalt

• 125 000 kr/år

• Norra Sverige

– Ökad kostnad 
bearbetning mm

• Ca 55 000 kr/år

– Utebliven 2:a skörd 
vallår 3

• Ca 195 000 kr/år

– Totalt

• 250 000 kr/år
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Viktigt men svårt!

• Samlade effekter kvickrot, tistel mm över tid?

• Skördepåverkan i hela systemet långsiktigt?

– 1,3,10,20%?

• Läglighetskostnader?

• Framtida odlingssystem?
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Rapporter från SLU visar 
samband mellan bearbetning, 
jordart fånggrödor och kväve- och 
fosforförluster
Utlakningsförsök med vintergrön mark redovisas i rapport 
(Aronsson m fl 2018)

Rapporter om skillnad stubbearbetning/ plöjning/ reducerad 
bearbetning från SLU:s avdelningar vattenvård om 
jordbearbetning och påverkan på N och P



Resultat utlakningsförsök

• Mojordar Fotegården och Mellby och lättlera på 
Lönnstorp– försöken har visat att jordbearbetning, 
växtrester, höstväxande gröda, stallgödseltillförsel har 
betydelse för kväveutlakning

• Styv lera- Lanna Inte samma koppling mellan tidpunkt 
för bearbetning på hösten och kväveläckaget

• Fosfor- varierande resultat av plöjning/ reducerad 
bearbetning. Försök redovisade av Ulén i diverse 
rapporter.
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Påverkan av kemisk brytning av fånggrödor vid 
olika tidpunkter N, P och glyfosatförluster (Aronsson 

och Stenberg) 2005-2007, slutredovisat 2011.

• Låg risk för glyfosatutlakning från lätta jordar, 
större på lerjordar både efter höst och 
vårbehandling och tidig sen tidpunkt under hösten

• Kemisk brytning ger snabb frigörelse av 
växtnäring från växtmaterial.

• Tidpunkten för jordbearbetning efter den 
kemiska behandlingen spelar liten roll för läckaget



Grödsammansättning på växtodlingsgårdar i 
Greppa Näringen åren 2008-2013
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2580 gårdar 360 gårdar



Grödsammansättning på mjölkgårdar i Greppa 
Näringen 2013 åren 2008-2013
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2250 gårdar 426 gårdar



Tidsfönster för jordbearbetning 1999
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Konflikt, synergi miljömål 1999

Faktorer Ökad anv. 
glyfosat

Minskad 
utlakning N

Ökad prisfördel kemisk bekämpning xxxxx xxx

Allmän strävan minskad bearbetning xx xx

Brytning omställningsmark xxx -

Miljöregler träda xx x

Regler för grön mark xx xx

Förändring av odlingsareal grödor x -

Regler för stallgödselspridning x x

Regler miljöersättningar - -
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