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– Vad hittar vi i vatten och miljö?
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Motiv för 13-modulerna (Växtskydd)



Sålda kvantiteter kemiska

bekämpningsmedel 2020



Försäljning av verksamt ämne till jordbrukssektorn 1990–2020



KEMI: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 
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Vindavdrift !
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Munstycktyper konventionell spruta!

Vindavdrift

2 bar 4 bar



Ny teknik



Hantering

2021-11-10



Rutiner
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Misstag händer.



Rengöring
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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



Otillåten användning



Hur minskar vi riskerna?

› Registrering av bekämpningsmedel

› Lagstiftning för hantering och spridning av bekämpningsmedel

› Behörighetsutbildning för de som använder bekämpningsmedel

› Obligatorisk funktionstest för sprutor

› Rådgivning



Föreskrift om spridning och viss övrig 

hantering av växtskyddsmedel, NFS 2015:2

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,

12 m till dricksvattenbrunnar

Vid användning av vissa preparat

finns det krav på bevuxna 

kantzoner intill vattenmiljöer.







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





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 5653 + Jodsulfuron, 

mesosulfuron

Saracen Delta 5493 + Florasulam

Purelo 5567 + Prosulfokarb

Jura 5568 + Prosulfokarb

Produkt Reg.nr Övriga a.s.



månadsvis 2002-2017

Källa: CKB

När hittar vi diflufenikan i vatten?



Diflufenikan – så minskar du risken för vattenmiljön



Kampanj 2018 – 2020 minska läckage 

(användning) av diflufenikan, Säkert Växtskydd



Nytt grepp för hållbart växtskydd

› DFF är ett viktigt verktyg emot resistensutsatta 
ogräs

› Problem! Oacceptabla halter i ytvatten i Skåne

› Samsyn mellan myndigheter, bransch och 
odlarorganisationer – något måste göras åt halterna

› Undvik förbud genom att minska halter i ytvatten

 Pilotprojekt om att skapa delaktighet och ansvar

 Information/rådgivning via Säkert Växtskydd

 Lantbrukare ges möjlighet att bidra med lösningar

 Utvärdera - om lyckosamt kan metoden utvecklas





Hur gick det?

› Vid slumpmässiga intervjuer kända nästan alla lantbrukare till 

kampanjen.

› Tyvärr ingen signifikant skillnad på läckage till grundvatten 

mellan 2018 och 2020

› Vad händer nu?

Försäljning av diflufenikan i Sverige (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11 13,6 24,9 2,1 11,9 8,8 17,2 18,8 10,8 17 19,1
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Var hittar man information?



www.sakertvaxtskydd.se
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www.topps-life.org





2021-11-10

https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd
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https://www.av.se/produktion-industri-och-

logistik/jordbruk-och-skogsbruk/vaxtskyddsmedel-

bekampningsmedel/





Simulering med Macro DB, steg 1 och 2



TACK!


