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Regeringen påbörjar ett utredningsarbete med målsättningen att 

förbjuda privat användning av kemiska växtskyddsmedel 

Regeringen är oroad över den utbredda användningen av kemiska 

växtskyddsmedel i privata trädgårdar. För att skydda människors 

hälsa och miljön har regeringen som målsättning att införa ett förbud 

mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Samtidigt 

meddelar regeringen att den lutar sig mot den europeiska 

kemikaliemyndighetens bedömning om det verksamma ämnet 

glyfosat i de kommande EU-diskussionerna om växtskyddsmedlet. 

Kemiska växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda 

växter mot ogräs och skadedjur. Användning av kemiska växtskyddsmedel 

kan innebära risker för människors hälsa och miljön, särskilt vid oaktsam 

användning. Det finns risk för förorening av grund- och ytvatten samt att 

pollinerande insekter som bin och humlor skadas. Därför är det viktigt att de 

används på rätt sätt. 

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel är noggrant reglerad. 

Exempelvis har lantbrukare särskild utbildning för att handskas med 

ämnena. Men när det gäller den privata användningen är situationen 

annorlunda. Oaktsam användning kan även utsätta barn för de farliga ämnen 

som finns i medlen. För att minska riskerna kommer regeringen nu agera för 

att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel i privata trädgårdar 

och hem. Regeringen påbörjar därför ett utredningsarbete med 

målsättningen att förbjuda privat användning av kemiska växtskyddsmedel. 
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– Vår målsättning är att införa ett nationellt förbud mot privat användning 

av kemiska växtskyddsmedel. Det är ett viktigt steg på väg mot en giftfri 

vardag, säger miljöminister Karolina Skog. 

Det är också viktigt att den yrkesmässiga användningen av växtskyddsmedel 

sker med hänsyn till hälsa och miljö. Av detta skäl lutar sig Sverige mot 

expertmyndigheternas slutsatser. 

Under hösten kommer EU:s medlemsländer att ta ställning till ett förslag 

från EU-kommissionen om ett förnyat godkännande för glyfosat – ett av de 

mest använda växtskyddsmedlen i världen. Den europeiska 

kemikaliemyndigheten (Echa) har noga granskat alla tillgängliga studier om 

glyfosat och kommit till slutsatsen att det inte finns grund för att klassificera 

glyfosat som cancerframkallande. Echas slutsats kompletterar den europeiska 

livsmedelssäkerhetsmyndighetens (Efsa) tidigare arbete. Sverige respekterar 

slutsatsen och kommer att delta aktivt i diskussionerna mellan 

medlemsländerna. 

– Det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa 

reglerna. Nu har EU:s expertmyndighet tittat ordentligt på detta och då lutar 

vi oss mot deras slutsatser, säger Karolina Skog.  

Ett förnyat godkännande på EU-nivå och ett svenskt användningsförbud för 

kemiska växtskyddsmedel för privat bruk skulle innebära att 

glyfosatprodukter endast skulle kunna användas yrkesmässigt i Sverige. 

Sverige anser dessutom att den yrkesmässiga användningen av glyfosat ska 

vara noga kontrollerad och arbetar för skarpa villkor. 

Faktaruta: Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att 

skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag. Endast ett 

fåtal växtskyddsmedel är godkända för privat bruk i svenska trädgårdar. Mest 

används medel mot mossa och ogräs.  

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för 

ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och 

på hösten efter skörden. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel 

i Sverige, de flesta är bara för yrkesmässig användning men några får även 

användas av konsumenter. Den årliga försäljningen av glyfosat i Sverige är 

mellan 600 och 700 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligaste 

verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.  
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Genvägar: 

Kemikalieinspektionens hemsida: http://www.kemi.se 

Europeiska kemikaliemyndighetens hemsida: https://echa.europa.eu/-

/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2015/NFS-

20152---Spridning-mm-av-vaxtskyddsmedel/ 
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