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Motiv för 13-modulerna (Växtskydd)



Användning bekämpningsmedel 2017

1) Några verksamma ämnen ingår i flera bekämpningsmedelstyper 

2) Avser ej myggmedel 



Källa: KemI, Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2017



Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2017

Källa: SCB. Statistiska meddelanden serie MI 31 SM 1801





Nationell miljöövervakning







Ytvatten



Kvalitetsmål vatten - pesticider
• Dricksvatten - livsmedel…
• 0,1 μg/l enskild substans och 0,5 μg/l totalhalt (hos 
användaren)

• Grundvatten
• 0,1 μg/l enskild substans och 0,5 μg/l totalhalt

• Ytvattnen
• 0,0001-100 μg/l (baseras på substansernas giftighet för
vattenlevande organismer)

0,1 μg/l = 1 g aktiv substans i 10 miljoner liter vatten!



Grundvatten
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Lagstiftning kring haltgränser i ytvatten

› HVMFS 2013:19 – Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

› Innehåller lista över särskilda förorenande ämnen 

och halt i ytvatten som inte ska överskridas

› DFF listas som ett av de särskilda förorenande ämnena

› Bedömningsgrund DFF: 0,01 µg/l (medelvärde, säsong)

› Bäring på ekologisk status i vattendragen



Diflufenikan – vilka produkter?

Diflanil 500 SC 4989

Legacy 500 SC 5002

Sempra 5248

DFF SC 500 5362

Alliance 5196 + Metsulfuron

Othello OD 5268 + Jodsulfuron,mesosulfuron

Saracen Delta 5493 + Florasulam

Purelo 5385 + Prosulfokarb

Jura 5421 + Prosulfokarb

Produkt Reg.nr Övriga a.s.
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Plus en del historiska försyndelser



Åtgärder för att minska risken för

diflufenikan i vattendrag

Vilka är enklast att genomföra?

Vilka har störst betydelse?

Vilka är enklast att få gehör för?

Diskutera med din kollega:



Munstycktyper konventionell spruta!

Vindavdrift

2 bar 4 bar



Ny teknik



› Nederbörd bär med sig bekämpningsmedel

› Ytavrinning och flöden via sprickor till dränrör

› Ytavrinning troligen inte så avgörande
› Halter är högre när ytavrinning knappt förekommer

› Avdrift – inte troligt i de mätningar som gjorts

› Flöden via sprickor till dränrör troligen den viktigaste
spridningsvägen

› Jordtyp viktigt. Lerhaltiga jordar ger mer sprickbildning.

› “Diffus källa” – via stora ytor, användningsintensitet!

Transportvägar till ytvatten

By US Department of Agriculture -

http://soils.usda.gov/education/resources/lessons/profile/, Public 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1343062



Föreskrift om spridning och viss övrig 

hantering av växtskyddsmedel, 

NFS 2015:2 tillämplig från 1 november 2015
Fast skyddsavstånd 2 m till öppna diken 

samt dagvattenbrunnar och 

dräneringsbrunnar

Öppna diken är diken för dränering som är 

vattenförande under någon del av året och 

som inte är täckta
6 meter till sjöar och vattendrag 

räknat från strandlinje för 

högvattenyta eller strandbrinkens

överkant,





Hantering
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Rutiner
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Olyckor händer, Murphys lag gäller även växtskyddsarbetet.



Mycket arbete läggs ned på att minska riskerna

› Registrering av bekämpningsmedel

› Lagstiftning för hantering och spridning av 

bekämpningsmedel

› Behörighetsutbildning för de som använder 

bekämpningsmedel

› Obligatorisk funktionstest för sprutor

› Rådgivning



Enkätundersökning för användning av  

växtskyddsmedel i lantbruk, 2002 – 2012 
Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Var hittar man information?





www.sakertvaxtskydd.se



2018-11-12

www.topps-life.org
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www.jordbruksverket.se/vsc
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Simulering med Macro DB, steg 1 och 2


