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Direktivets fullständiga namn 

 

Direktiv 2009/128/EG 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel 
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EU-Direktiv:  

Medlemsländerna beslutar vad som 
skall göras för att direktivet skall 
uppfyllas.  

Regleras genom svensk lag, förordning 
och föreskrift . 

 

EU-Förordning:  

Gäller som de är skrivna i samtliga 
medlemsländer. 
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  Ny EU-lagstiftning på 
växtskyddsområdet 

Förordning om utsläppande 
av växtskyddsmedel på 
marknaden 

Direktiv 2009/128/EG om 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel 

Förordning om statistik för 
bekämpningsmedel 

Ändring av nuvarande 
maskindirektiv 
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Direktiv 2009/128/EG 
Om hållbar användning av bekämpningsmedel 

• Integrerat växtskydd (IPM). 
• Nationella handlingsplaner. 
• Information och utbildning. 
• Kontroll av spridningsutrustning. 
• Minska användning och minskade risker i 

särskilda områden. 
• Indikatorer, rapportering och 

informationsutbyte. 
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Jordbruksverkets arbete 

• Funktionstest 
 

• Behörighetsutbildningar 
 
• Genomförande av integrerad 

bekämpning (IPM) 



Historik och nuläge 

 
• Förslag till genomförande lämnades i april 2010 till 

Miljödepartementet från Naturvårdsverket i samarbete 
med andra myndigheter bland annat Jordbruksverket. 
 

• Remiss på förslag till ny svensk lag förväntas i 
december 2011. 
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Vad kommer ? 

• Ändringar i Miljöbalken – lagändring, riksdagsbeslut 
 
• Ny svensk förordning om växtskyddsmedel (SFS 

2006:1010) kommer i en ny version 
 
• Ny föreskrift om IPM tas fram av Jordbruksverket 

 
• Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1997:2, 

”spridningsföreskriften”) görs om 
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2012:  Nationell handlingsplaner klara 
2013:  System för utbildningsbevis 
   för utbildning ska finnas. 
2014:  Integrerat växtskydd på plats. 

2015:  Endast personer med utbildning får 
  köpa växtskyddsmedel. 
  Distributörer har utbildad personal. 

2016:  Endast godkänd utrustning 
  får användas. 



Förslag 1 

• IPM inkluderas i behörighetsutbildningens grundkurs  
 

• Fortbildning vart 5:e år.  
– En dags IPM-kurs i samband med behörighetsutbildningens 

repetitionskurs  
    eller 
– Genomgå en webbaserad 
 

• Anteckningskrav i sprutjournalen utökas något 
 

• Satsning på forskning och tillämpad försöks- och 
utvecklingsverksamhet för att uppnå syftet med IPM  
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Förslag 2 

• Utökat dokumentationskrav 
 
– Förebyggande åtgärder 
– Hur man övervakat skadegörarsituationen 
– Hur man valt bekämpningsmetod 
– Resultat av åtgärderna 
– Skötselplan 
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Hur går vi vidare? 

• Arbetar med båda förslagen till genomförande medan den 
politiska beslutsprocessen pågår 

 
1. Ändring i svensk förordning (regering) vår 2012 
2. Ändringar i miljöbalken (riksdag) höst 2012 
3. Ny svensk förordning 
4. Nya föreskrifter 

Klart 2014 

Förebygga – Behovsanpassa - Dokumentera 
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