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Regelverk växtskydd

• Förordning (EG) nr 1107/2009 (speciellt artikel 31&55, mening 1&2.)

• Direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av växtskyddsmedel (SUR på G)

• Förordningar (EG) nr 852/2004 &183/2005 om livsmedels- och foderhygien

• Miljöbalken (1998:808)

• Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

• SJVFS 2014:35 om behörighet att använda växtskyddsmedel (1L & 2L)

• SJVFS 2014:42 föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd

• SJVFS 2015:49 om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av 

växtskyddsmedel

• SJVFS 2016:23 om funktionstest av utrustning i bruk

Mer komplett lista i boken Säker bekämpning, 2 kap..
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Underlag för diskussionen med en 

yrkesmässig användare
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• Beslut behörighet/plastkort, vem gör jobbet?

• Sprutjournal

• Testprotokoll, beslut för sprututrustning

• Villkor för användning, läs på för relevanta medel

• Etiketter

• Var är sakerna placerade, sprutor, förråd, påfyllning mm?

• …..

• …..

• …..
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Artikel 55 i förordning EG (nr) 1107/2009

Användning av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel ska användas på ett korrekt sätt. Med korrekt 
användning ska bland annat avses att principerna för god 
växtskyddssed tillämpas och att de villkor som har fastställts i 
enlighet med artikel 31 och som anges genom märkningen 
uppfylls. 
Med korrekt användning ska även avses att bestämmelserna i 
direktiv 2009/128/EG följs, särskilt de allmänna principerna för 
integrerat växtskydd som avses i artikel 14 i och bilaga III till det 
direktivet, som ska tillämpas senast den 1 januari 2014.

Villkor för användning, 

fastställs av 

Kemikalieinspektionen 

vid registrering



IPM, växthus
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www.sakertvaxtskydd.se
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Från etikett



2022-09-20



2022-09-20



Utrustning som måste vara testad

Följande typer av sprutor är undantagna och du behöver inte få dessa godkända:

1. utrustning som är konstruerad för att bäras i sin helhet av den som sprutar, till exempel 

ryggsprutor, handhållna sprutor och duschflaskor

2. nytillverkad CE-märkt spridningsutrustning från EES-land eller Turkiet (undantaget gäller de 

tre första åren). Exempel: En spruta som är köpt den 3 maj år 2021 kan användas till den 3 maj 

2024. Ska du använda den från den 4 maj 2024 behöver du ett nytt godkännande.

3. utrustning som finns på skogsmaskiner för att behandla stubbar

4. utrustning för att behandla plantor genom doppning för senare utplantering

5. betningsutrustning, till exempel den utrustning som finns i en potatissättare som behandlar 

sättpotatisen precis innan den sätts

6. utrustning som för över växtskyddsmedlet direkt till ytan som ska behandlas genom beröring, 

till exempel kontaktapplikatorer och avstrykare som sätter växtskyddsmedel på stubbar

7. dimningsaggregat, både varm- och kalldimningsaggregat (eftersom det inte finns någon metod 

för att testa dessa).
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Vad förenar dessa tre dokument:?

• Testprotokoll

• Beslut från Jordbruksverket

• Klistermärke på sprutan
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Jordbruk - växthus
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Handskar?


