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Polluted soil at nursery gardens – Riskassesment of five nursery 
gardens in the municipality of Umeå and ensured historical use 
of pesticides  
 
Jenny Johansson 
 
Abstract 
The purpose of the report was to do an inventory of nursery gardens in the surroundings of 
Umeå and to find which one of the nursery gardens that had the greatest risk of being 
polluted by pesticides and to examine which pesticides that had been used in the nursery 
gardens in the past. Five nursery gardens were selected and examined through interviews, 
visits and protocols from the municipality of Umeå and from that information an assessment 
by the methods for inventory of polluted soil (MIFO), which the Swedish form of EPA has 
designed, has been done. The historical use of pesticides on each site was examined through 
interviews, visits and protocols from municipality of Umeå. The result showed that two of the 
nursery gardens had a great risk of being polluted and the total historical use of pesticides 
resulted in total 107 different products. In conclusion the two of the nursery gardens that had 
a great risk of being polluted will eventually have to take sample of the soil for further 
analysis. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
1.1 Miljömål och inventering 
I Sverige har fler än 82 000 områden identifierats som förorenade (Miljömål 2013a). För att 
uppnå miljömålet giftfri miljö ska de förorenade områden som finns vara åtgärdade så att de 
inte utgör någon risk för människors hälsa och miljö (Miljömål 2012). Växtskyddsmedel är en 
faktor som påverkar i arbetet mot målet en giftfri miljö men även en viktig fråga för att nå 
målet grundvatten av god kvalité (Miljömål 2013b). Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel 
som syftar till att skydda växter inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk från ogräs 
(herbicider), insekter (insekticider) och svampar (fungicider). Många av växtskyddsmedlen 
är kemiska bekämpningsmedel vilket gör att de finns kvar längre i miljön och förorena t.ex. 
yt-och grundvatten (Karlsson 2014a).  
 
I arbetet för att åtgärda förorenade områden så utvecklade länsstyrelserna och 
naturvårdsverket en branschlista över branscher som ska prioriteras vid inventering av 
förorenade områden (Naturvårdsverket 2014). Branschklassningen grundas på generella 
bedömningar utifrån vilken verksamhet som förekommit på platsen och delas in i fyra 
riskklasser (1-4) där riskklass 1 innebär mycket stor risk och riskklass 4 innebär liten risk. I 
branschlistan finns plantskolor med uppdelat på två olika klassningar. Där Plantskolor med 
betydande användning av bekämpningsmedel fått riskklassen 2 (stor risk) och Plantskolor – 
övriga där odlingarna har använt viss eller liten mängd bekämpningsmedel som har fått 
riskklass 4 (liten risk) (Naturvårdsverket 2011).  

1.2 Plantskolor och bekämpningsmedel 
Plantskola definieras som en ”anläggning eller markområde för uppdragning av plantor av 
trädgårds-, skogs- eller jordbruksväxter från frön eller vegetativa förökningsenheter för 
senare utplantering i trädgård, i skog eller på åker” (Granström och Fernqvist, 2014). 
Verksamheter med plantor har pågått länge och under 1700-talet och 1800-talet utvecklades 
kunskaperna inom området av trädgårdsböcker och med hjälp hushållningssällskapen i 
Sverige uppkom plantskolor i landet. De kemiska bekämpningsmedlen tog fart under andra 
världskriget då importen försvårades samt att det pågick mycket forskning kring syntetiska 
preparat för kemiska stridsmedel vilket ökade kunskaperna om kemikalier. Efter kriget så 
ökade användningen och antal produkter av de kemiska bekämpningsmedlen på marknaden 
(Kompetenscentrum för bekämpningsmedel 2013).  
 
De första herbiciderna började användas i slutet av 1800-talet, där järnsulfat, svavelsyra och 
natriumklorat var tidiga exempel (Bärring et al. 2014). I början användes stora mängder 
herbicider men under 1940-talet så kom selektiva organiska ämnen som fenoxisyror vilket 
kunde minska mängderna (Bärring et al. 2014). Under senare tid har lågdosherbicider 
utvecklats vilket gör effektivt arbete vid låga mängder.  Vid användningen av herbicider finns 
dock risker för hälsa och miljö, att artsammansättningen ändras permanent och att några är 
lättrörliga i mark och kan sprida sig till grundvattnet(Bärring et al. 2014). Produktionen för 
syntetiska insekticider ökade efter upptäckten av DDT 1942 och kunskapen om andra 
klororganiska fosforföreningar. Problemet med dessa ämnen var dock att vissa är långlivade i 
miljön som DDT och dess nedbrytningsprodukter som är väldigt fettlösliga och har hög 
stabilitet (Karlsson 2014b). Insekticider är i många fall verksamma på så sätt att de påverkar 
nervsystemet eller cellernas energiproduktion vilket gör att de är akut giftiga för människa 
(Karlsson 2014b). Tidiga metoder som användes som fungicid var enkla och handlade om 
sanering och hygien, dessa metoder samt svavel och kopparföreningar dominerade fram till 
första världskriget. Efter kriget kom kvicksilverbetning in på marknaden (Karlsson 2014c, 
SLU 2011). Från 1960-talet har mer specifika fungicider ökat, dock kan svamparna utveckla 
resistens mot sådana medel. På grund av att långtidsverkande medel är efterfrågat är flera 
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ämnen svårnedbrytbara i miljön och är i många fall fettlösliga vilket gör de 
bioackumulerbara. På grund av att fungiciderna angriper cellerna kan det ge allvarliga 
effekter hos människa (Karlsson 2014c).  
 
Nedbrytningen av bekämpningsmedel kan ske fotokemiskt, kemiskt eller biologiskt. 
Fotokemiskt innebär att UV-ljus bryter de kemiska bindningarna och detta sker i luften, på 
bladytor eller på markytan. Kemisk nedbrytning sker i mark och vatten, vilka beror på 
kemiska reaktioner och sker i regel i markens vattenfas. Biologisk nedbrytning sker i växter 
samt i marken med mikroorganismer, detta sker med hjälp av organismbundna enzymer och 
fria enzymer i marken (Torstensson 1987). Mikroorganismerna kan ta energi från 
bekämpningsmedlet om de har det specifika enzymet för att bryta ner ämnet. Aktiviteten i 
marken är högst i den näringsrika jorden och minskar med djupet. Nedbrytningshastigheten 
av bekämpningsmedlet beror bland annat på medlets egenskaper, kvantiteten som använts, 
klimatet, markens egenskaper samt odlingsåtgärder. Vissa binder hårdare till organiskt 
material och har lägre rörlighet i jordar med organiskt material (Torstensson 1987). 
 
Från mitten av 1950-talet började miljöarbetet i Sverige komma igång och det infördes krav 
på att registrera bekämpningsmedel. 10 år senare införs regler för gifter och giftnämnden 
etableras. År 1969 kom miljöskyddslagen till och DDT förbjuds i Sverige som första landet i 
världen (Kemikalieinspektionen 2014a). Kemikalieinspektionen blev till 1986 och alla 
bekämpningsmedel som kommer ut på den svenska marknaden måste godkännas av 
kemikalieinspektionen samt anmälas till kemikalieinspektionens produktregister 
(Kemikalieinspektionen 2014b). De verksamma ämnena i växtskyddsmedel bedöms 
gemensamt i EU och regleras i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. 
Växtskyddsmedelsriskerna har minskat från år 1988 till 2012 med 27 procent gällande 
hälsorisker och 70 procent gällande miljöriskerna. Mycket beroende på politiska 
påtryckningar men även på grund av omregistreringar, information, rådgivning och 
utbildning. De största riskminskningarna kunde ses i början men de senaste 10-15 åren har 
man inte sett någon generell riskminskning (Miljömål 2013b). 

1.3 Metodik för inventering av förorenade områden av plantskolor  
Metodiken för inventering av förorenade områden (MIFO) utvecklades för att göra det 
möjligt att utföra riskbedömningar med rimlig säkerhet och jämförbara klassningar. 
Metodiken är uppdelad i två faser, orienterande studier och översiktliga undersökningar. Fas 
ett innebär först att en identifiering av ett objekt eller bransch görs därefter görs arkiv- och 
kartstudier, platsbesök och intervjuer. Dessa avslutas med en sammanställning, utvärdering 
och rapportering. Fas två inleds med att göra en geokarta och provtagningsplan. Proverna 
ska med hjälp av geokartan och provtagningsplanen tas på relevanta platser och analyseras 
på relevanta parametrar. I fas ett så bedöms spridningsförutsättningar, föroreningarnas 
farlighet, föroreningsnivån, känslighet och skyddsvärde på platsen. För en plantskola innebär 
detta att spridning kan ske från byggnader och anläggningar, i mark och grundvatten, från 
mark och grundvatten till ytvatten och från ytvatten (Naturvårdsverket 2002). 
Föroreningarna från en plantskola bedöms vara bekämpningsmedel och farligheten av dessa 
bedöms alltid som mycket hög (Naturvårdsverket 2002). Föroreningsnivån bygger på 
föroreningens farlighet och mängden som har använts samt volymen massa av vad som kan 
antas vara förororenad(Naturvårdsverket 2002). Känsligheten bedöms utifrån hur mycket 
människor exponeras och hur exponeringen kan ske exempelvis om föroreningen antas ligga 
djupt eller ytligt i jordlagren (Naturvårdsverket 2002). Skyddsvärdet bedöms efter hur 
påverkat området är av andra föroreningar och skyddsvärdet av naturen (Naturvårdsverket 
2002). När dessa parametrar har analyserats så görs en samlad bedömning som resulterar till 
en riskklassning, där klass ett innebär mycket stor risk och klass fyra innebär liten risk för att 
marken ska vara förorenad (Naturvårdsverket 2002).  
 
Det innebär ofta en stor kostnad för att gå vidare till fas två för alla potentiellt förorenade 
områden. Högsta prioritering får de områden som potentiellt har akuta hälso- och/eller 
miljörisker eller där det redan finns betydande negativa effekter. Även de objekt som har 
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höga halter och mängder av föroreningar. Utöver dessa så väljs de ekologiskt särskilt känsliga 
eller särskilt skyddsvärda områden samt objekt med en potentiell stor och långvarig 
spridning av föroreningarna. Prioritering görs också för de objekt där en samordning kan 
göra det kostnadseffektivt och där det blir akut från en ansvarssynpunkt exempelvis att ett 
ansvarigt företag är på väg att lägga ner sin verksamhet (Naturvårdsverket 2002). 
 
I MIFO-metodiken görs en bedömning för föroreningarnas farlighet vilket i fallet för 
plantskolor och handelsträdgårdar i första hand rör bekämpningsmedel. För att undersöka 
föroreningarna bör i första hand undersökas om dessa är förbjudna eller om användningen 
är begränsad då det i sådant fall bedöms att föroreningarnas farlighet är hög 
(Naturvårdsverket 2002). Detta kan undersökas i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide 
(PRIO), där ämnen klassas som utfasningsämnen och riskminskningsämnen.   
Riskminskningsämnen är sådana ämnen som har farliga egenskaper vilket ska 
uppmärksamma risker med ämnet samt att eventuellt byta ut ämnet mot ämnen med mindre 
farliga egenskaper. Utfasningsämnen har särskilt farliga egenskaper och är antingen 
förbjudna redan eller ska så långt som möjligt fasas ut (Kemikalieinspektionen 2012b). 
Information om föroreningarnas farlighet kan även hämtas från riskfraser enligt föreskrifter 
(KIFS 2005:7) där ämnen delas in i grupper som mycket giftig, giftig, frätande, miljöfarlig 
och hälsoskadlig. Ett ämne som bedöms mycket giftigt enligt KIFS 2005:7 har en mycket hög 
giftighet vid bedömning av föroreningarnas farlighet enligt MIFO. Riskfraserna enligt KIFS 
2005:7 har i sina kriterier för märkningen tagit hänsyn till akut toxicitet med värden för LD50 
oralt (råtta) och LD50 dermalt (råtta eller kanin), samt akuta effekter för akvatiska system 
med 48 h EC50 (Daphnia magna). Värden för dessa indelningar i KIFS 2005:7 med LD50 
(tabell 1) samt EC50 (tabell 2). Värden för LD50 oralt anses mycket giftig om dosen är mindre 
än 25 mg/kg kroppsvikt, och för LD50 dermalt anses det mycket giftigt om dosen är mindre 
än 50 mg/kg kroppsvikt (tabell 1). Vid EC50 värden av 1 mg/L eller mindre så anses det vara 
mycket giftigt för vattenlevande organismer (tabell 2). 
 
Tabell 1. LD50 värden (oralt och dermalt) som ligger som grund för indelning av KIFS 2005:7 riskvärden 
mycket giftig, giftig och hälsoskadlig.  
Toxicitets nivå - 
akutgiftighet 

Mycket giftig Giftig Hälsoskadlig  

LD50 oralt råtta mg/Kg 
kroppsvikt 

<25 25-200 200-2000  

LD50 dermalt råtta eller 
kanin mg/Kg 
kroppsvikt 

<50 50-400 400-2000  

 
Tabell 2. EC50 48 h (Dapnia magna) som ligger som grund för indelning av KIFS 2005:7 riskvärden mycket 
giftig, giftig och skadlig för vattenlevande organismer. 
För vattenlevande 
organismer EC 50 

Mycket giftig Giftig Skadlig 

48 h (Daphnia 
magna) 

≤ 1 mg/L >1- ≤ 10 mg/L >10 - ≤ 100 mg/L 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är riskklassificera fem plantskolor i Umeå kommun utifrån deras 
historiska användning av bekämpningsmedel. De huvudsakliga frågeställningarna var: 
 

• Vilka bekämpningsmedel har med säkerhet använts på plantskolorna? 
• Vilket objekt har den högsta riskklassificeringen enligt MIFO fas 1? 
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2 Material och metod 
 

2.1 Objektbeskrivning 
Tegs Handelsträdgård startade år 1975 och ligger beläget på Söderslätt industriområde i 
Umeå (figur 1) och är fortfarande i drift. De hanterar ca 5000 krukväxter och 20 000 anueller 
(ettåriga växter) per år, det odlas även tomat och gurka hos handelsträdgården.  

 
Figur 1. Karta över området där Tegs handelsträdgård är beläget (rödmarkerat). Till höger ses en satellitbild 
över verksamheten. Karta tagen från geodataportalen och satellitbild från Hitta.se. 
 
Ekmans handelsträdgård startade sin verksamhet år 1917/1918 och är fortfarande i drift. 
Handelsträdgården är beläget i utkanten av industriområdet på Söderslätt i Umeå (figur 2). 
Idag sker nästan enbart försäljning av importerade blommor, väldigt lite odlas på platsen. 
 

 
Figur 2. Karta över området där Ekmans handelsträdgård är beläget (rödmarkerat). Till höger ses en 
satellitbild över verksamheten. Karta tagen från geodataportalen och satellitbild från Hitta.se. 
 
Obbola-byvikens handelsträdgård startade sin verksamhet år 1955 på platsen (figur 3). 
Handelsträdgården ligger i utkanten av byn Obbola. Odlingen består av blommor och 
lökväxter (utplanteringsväxter). Historiskt har även tomat odlats. 

 
Figur 3. Karta över området där Obbola-byvikens handelsträdgård är beläget (rödmarkerat). Till höger ses en 
satellitbild över verksamheten. Karta tagen från geodataportalen och satellitbild från Hitta.se. 
 
Hansskogs plantskola har 3 fastigheter med olika användningsområde vilka är belägna på 
Teg/Böle (Umeå), Rödånäs (Tavelsjö) och Norrby (Tavelsjö), sistnämnda är platsen där 
verksamheten startade 1979 (figur 4). Verksamheten har ett försäljningsställe på Teg/Böle 
där endast försäljning sker. I Rödånäs sker frilandsodling av prydnadsträd (ej fruktträd) och 
buskar, odlingen uppskattas generera ca 6000-7000 buskar och 300-400 träd per år. I 
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Norrby sker förvaring av buskar och träd som tagits upp i Rödånäs, samt odling och förvaring 
av prydnadsväxter och köksväxter.  

 
Figur 4. Karta över området där Hansskogs plantskola är beläget (rödmarkerat). Till höger ses en satellitbild 
över verksamheten. Karta tagen från geodataportalen och satellitbild från Hitta.se. 
 
Forslunda naturbruksgymnasium trädgård startade år 1859 en lantbruksskola i Yttertavle 
och bedrevs där till 1905 då verksamheten flyttade till Brattby där odling av rotfrukter, 
spannmål och foder skedde. År 1929 flyttade skolan till den nuvarande platsen på Gubbänget 
(figur 5). Odlingen som sker i växthus idag har en yta av 1500 m2 och består av gurka, tomat, 
paprika, kruk- och utplanteringsväxter där allt utom tomat kravodlas. Odling sker också på 
friland där det odlas under både ekologiska och konventionella metoder. 
 

 
Figur 5. Karta över området där Forslunda naturbruksgymnasium trädgård är beläget (rödmarkerat). Till 
höger ses en satellitbild över verksamheten. Karta tagen från geodataportalen och satellitbild från Hitta.se. 

2.2 Sammanställning av historisk användning av bekämpningsmedel 
Informationen till sammanställningen av den historiska bekämpningsmedelsanvändningen 
har tagits av tillsynsrapporter från Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för Tegs 
trädgård (ärende nr. 2013-1623), Obbola-byvikens handelsträdgård (ärende nr. 2013-1650), 
Hansskogs plantskola (ärende nr. 2013-1645) och Forslunda naturbruksgymnasium trädgård 
(ärende nr. 2013-1618). Information har även hämtats från miljörapporter som inkommit till 
Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd samt lokal dokumentation. Intervjuer har 
gjorts med Tegs handelsträdgård, Ekmans handelsträdgård, Obbola-byvikens 
handelsträdgård och Hansskogs plantsskola. Frågeformulär som följdes vid intervjuerna ses i 
bilaga 1. Platsbesök har gjorts på Tegs handelsträdgård, Ekmans handelsträdgård, Obbola-
byvikens handelsträdgård och Forslunda naturbruksgymnasium trädgård. 
Bekämpningsmedlet ansågs med säkerhet ha använts om det framkom genom skriven text 
att medlet har funnits i verksamheten eller om det bekräftades vid intervju.  
 
Bekämpningsmedlen sammanställdes i tabeller med information om riskfraser som hämtats 
från ECHA (European chemicals agency 2014), Kemikalieinspektionens 
bekämpningsmedelsregister och säkerhetsdatablad. Sammanställningen innehåller även 
värden för LD50 oralt (råtta), LD50 dermalt (råtta eller kanin) samt LC50 värde (Daphnia 
magna) som är taget från säkerhetsdatablad och databaser som Pesticide action network 
(Pesticide action network 2014) samt Bristish crop production council, the pesticide manual 
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1997 (Tomlin 1997). Alla värden är inte vedertagna utan ska ses som tendenser för farligheten 
av bekämpningsmedelsprodukten. Information om utfasnings- och riskminskningsämnen är 
hämtade från prioriteringsguiden PRIO från kemikalieinspektionen. 

2.3 Riskklassning av objekten 
Riskklassningen av objekten kommer följa MIFO-metodiken (Naturvårdsverket 2002). 
Riskklassningen bygger på information om spridningsriskerna från området samt 
föroreningarnas farlighet, förororeningsnivån, känslighet för exponering och skyddsvärde för 
området (Naturvårdsverket 2002). För att få en helhetsbild av verksamheterna har 
platsbesök och intervju gjorts på Tegs handelsträdgård, Ekmans handelsträdgård, Obbola-
byvikens handelsträdgård. Endast intervju gjordes med Hansskogs plantskola och endast 
platsbesök gjordes på Forslunda naturbruksgymnasium trädgård. Där intervjuer gjordes 
följdes ett frågeformulär (bilaga 1). Övrig information om verksamheterna togs från 
tillsynsrapporter från Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd samt miljörapporter 
inkomna från verksamheterna till Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
Jordartskartor och brunnskartor hämtas från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 
Annan information hämtas från databaser som web of science, annan tryckt litteratur samt 
hemsidor och uppslagsverk. 
 
Sökord: pesticides, soil, pollution, Sweden, nursery gardens 

3 Resultat 
 

3.1 Historisk användning av bekämpningsmedel 
Sammanställningen av bekämpningsmedel består av använda produkter av 
bekämpningsmedel vid respektive objekt, klassificering enligt KIFS 2005:7 riskfraser av 
produkterna, LD50 oralt, LD50 dermalt, EC50 samt om det är ett utfasningsämne eller 
riskminskningsämne enligt kemikalieinspektionens prioriteringsguide. Fullständiga tabeller 
ses i bilaga 2-5.  

3.1.1 Tegs handelsträdgård 
Vid undersökning av bekämpningsmedelsprodukter vid Tegs handelsträdgård så 
säkerställdes nio antal produkter(tabell 3). Av produkterna innehöll tre utfasningsämnen och 
fem riskminskningsämnen vilka utgör drygt 89 % totalt. Tre av produkterna klassificeras som 
mycket giftiga enligt KIFS 2005:7. För LD50 värden oralt fanns det en produkt som innehöll 
ämnen som ansågs mycket giftiga samt fyra produkter innehållande ämnen som ansågs 
mycket giftiga enligt EC50 värden.  
 
Tabell 3. Sammanställning av säkerställda bekämpningsmedelsanvändningen hos Tegs handelsträdgård där 
antal ämnen som anses mycket giftiga finns angivna samt andel i procent avrundat till en decimal. 
Antal 
produkter:
9 
 

Utfasningsämn
e 

Riskminskningsämn
e 

Mycke
t 
giftigt 
enligt 
KIFS 
2005:7 

LD50 
oralt 
(Råtta
) 
Mycke
t 
giftigt 

LD50 
dermal
t 
(Råtta) 
Mycket 
giftigt 

EC50 
(Daphni
a 
magna) 
Mycket 
giftigt 

Antal 3 5 3 1  4 
Andel i 
procent 

33,3 % 55,6 % 33,3 % 11,1 %  44,4 % 

3.1.2 Ekmans handelsträdgård 
Inga bekämpningsmedel kan med säkerhet sägas ha använts. 
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3.1.3 Obbola-byvikens handelsträdgård 
Vid Obbola-byvikens handelsträdgård säkerställdes att 34 produkter har använts(tabell 4). 
Av dessa innehöll de två utfasningsämnen och 19 riskminskningsämnen vilka utgör drygt 62 
% tillsammans. Sex av dessa ansågs mycket giftiga enligt KIFS 2005:7. För LD50 oralt ansågs 
tre ämnen mycket giftiga, LD50 dermalt ansågs en vara mycket giftig. För EC50 ansågs 19 
ämnen vara mycket giftiga vilket är drygt 56 % av det totala antalet produkter.  
 
Tabell 4. Sammanställning av säkerställda bekämpningsmedelsanvändningen hos Obbola-byvikens 
handelsträdgård där antal ämnen som anses mycket giftiga finns angivna samt andel i procent avrundat till en 
decimal. 
Antal 
produkter
: 34 
 

Utfasningsämne
n 

Riskminskningsämne
n 

Mycke
t Giftig 
enligt 
KIFS 
2005:
7 

LD 50 
oralt 
(Råtta
) 
Mycke
t 
giftigt 

LD 50 
dermal
t 
(Råtta) 
Mycket 
giftigt 

EC 50 
(Daphni
a 
magna) 
mycket 
giftigt 

Antal 2 19 6 3 1 19 
Andel i 
procent 

5,9 % 55,9 % 17,6 % 8,8 % 2,9 % 55,9 % 

3.1.4 Hansskogs plantskola 
I tabell 5 kan utläsas att vid Hansskogs plantskola kunde det säkerställas att åtta produkter 
använts. En av dessa innehöll ett utfasningsämne samt en innehöll ett riskminskningsämne 
vilket tillsammans utgör 25 % av produkterna. En produkt ansågs mycket giftig enligt KIFS 
2005:7. Ett ämne är mycket giftigt enligt LD50 värdet samt att två ämnen anses akut giftiga 
för akvatiska organismer enligt EC50 värden.  
 
Tabell 5. Sammanställning av säkerställda bekämpningsmedelsanvändningen hos Hansskogs plantskola där 
antal ämnen som anses mycket giftiga finns angivna samt andel i procent avrundat till en decimal. 
Antal 
produkter
: 8 
 

Utfasningsämne
n 

Riskminskningsämne
n 

Mycke
t giftig 
enligt 
KIFS 
2005:
7 

LD50 
Oralt 
(Råtta
) 
mycke
t giftig 

LD50 
dermal
t 
(Råtta) 
Mycket 
giftig 

EC50 
(Daphni
a 
magna) 
mycket 
giftig 

Antal 1 1 1 1  2 
Andel i 
procent 

12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 %  25,0 % 

3.1.5 Forslunda naturbruksgymnasium trädgård 
I tabell 6 ses att en av produkterna innehåller ett utfasningsämne samt att 22 produkter 
innehåller riskminskningsämnen, av de totalt 43 säkerställda medlen som tagits med i 
tabellen utgör dessa 53,5 %. Mycket hög giftighet enligt riskfraser av KIFS 2005:7 har sex 
stycken av produkterna. Mycket giftiga enligt värden för LD50 Oralt och LD50 dermalt är fyra 
ämnen respektive ett ämne. 17 ämnen hade värden som ansågs mycket giftiga enligt värden 
för EC50. För fem av produkterna hittades ingen information vilka inte togs med i tabellen. 
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Tabell 6. Sammanställning av säkerställda bekämpningsmedelsanvändningen hos Forslunda 
naturbruksgymnasium trädgård där antal ämnen som anses mycket giftiga finns angivna samt andel i procent 
avrundat till en decimal.*totalt kunde 48 ämnen säkerställas men av informationsbrist på fem av ämnena togs 
de ej med i tabellen. 
Antal 
produk
ter: 43* 
 

Utfasningsämne
n 

Riskminskning
sämnen 

Mycket 
giftigt enligt 
KIFS 
2005:7 

Ld 50 
Oralt 
(Råtta
)myck
et 
giftig 

Ld50 
Dermalt 
(Råtta) 
Mycket 
giftig 

EC50 
(Dapnhia 
magna) 

Antal 1 22 6 4 1 17 
Andel i 
procent 

2,3 % 51,2% 14,0% 9,3 % 2,3 % 39,5% 

3.2 Riskklassning enligt metodik för inventering av förorenade områden 
fas ett 

3.2.1 Tegs handelsträdgård 
Verksamheten ligger på en tomt som är ca 2800 m2. Byggnader som används i verksamheten 
är ett växthus på ca 500 m2 från starten år 1975 samt ett förråd där hanteringen av 
bekämpningsmedel sker och ett garage/kylrum från 2000-talet. Växthuset värms upp med 
olja. Under 1970-talet tills att handelsträdgården startade fanns också en potatis- och 
grönsaksodling på platsen. Verksamheten ligger på industrimark och det är ca 500-1000 m 
till bostadsbebyggelse. Fastigheten ligger på relativt platt mark. Dominerande 
markförhållanden på platsen är älvssediment sand och underliggande lager av lera och silt 
enligt SGU:s jordartskarta. Verksamheten ligger i SMHI:s huvudavrinningsområde 28 
(Umeälven) (SMHI 2015). Enligt SGU:s brunnskarta finns en energibrunn på totaldjup av 
160 m ca 50 meter från växthuset med ett felläge <100m. Bekämpningsmedel har använts i 
verksamheten och besprutningen sker med handspruta och ryggspruta. Besprutning sker 
endast vid behov, vilket gör att användandet varierar från år till år. I dagsläget används 
Roundup och Pyretrum. Alla kända bekämpningsmedel som använts ses i bilaga 2 eller 
sammanställning som gjorts i tabell 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     S K   N   F 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Riskklassningsdiagram för Tegs handelsträdgård. 
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Spridningsförutsättningarna bör vara stora då jordarten är älvsediment sand, men bedöms 
ha mindre spridningsförutsättning då det finns underliggande lager av lera och silt samt att 
marken inte lutar. Föroreningarnas farlighet anses vara mycket hög eftersom det rör sig om 
bekämpningsmedel. Potentiellt kan det finnas oljeföroreningar då växthuset värms upp med 
olja, men ingen olycka är känd, därför antas det röra sig om små mängder med eventuellt 
spill vid påfyllning av cistern. Föroreningsnivån anses vara stor då det handlar om 
bekämpningsmedel men liten mängd antas ha använts då det är en liten verksamhet och de 
potentiellt förorenade massorna uppskattas uppgå till <1000 m3 vilket gör att bedömningen 
för föroreningsnivån blir mer måttlig än stor i markgrundvatten och ytvatten(se figur 6). För 
att bedöma känsligheten bör det vara känt om den potentiella föroreningen ligger ytligt eller 
djupt, för bekämpningsmedel binds ex. en del hårdare till marken (Torstensson, 1987) men 
inte alla, det finns också de som är lättlösliga i vatten och kan påverka vattenlevande 
organismer. Exponeringen bedöms vara av sådan art att känsligheten är måttligt till stor. 
Yrkesverksamma exponeras, verksamheten ligger ca 500-1000 meter från bostadsbebyggelse 
men kan inte anta att barn inte kommer befinna sig i området. Dock bedöms det att 
föroreningen potentiellt finns i marken under växthuset och därför inte så troligt att risk för 
damm eller förtäring sker. Skyddsvärdet för naturen och miljön bedöms vara låg till måttlig. 
Verksamheten ligger i industriområde men finns en del skogsmark i närheten. Den samlade 
riskbedömningen blir riskklass 3. 

3.2.2 Ekmans handelsträdgård 
Verksamheten har legat på samma plats sen driftstarten 1917/1918. För närvarande finns ett 
kallväxthus på ca 80 m2. De använder i nuläget inga kemikaliska bekämpningsmedel utan 
endast biologiska. Historiskt är det okänt vad som använts. Avfallet läggs på tomten och 
komposteras. Uppvärmningen sker idag med el men har historiskt använts sig av olja. 
Växthus och gårdsbutik finns på området. Området är ca 6300 m2. Området ligger vid 
jordbruksmark i utkanten av industriområde. Bostadsbebyggelse ligger ca 500-700 m bort 
utöver förutom bostad som ligger på tomten. Området har låg lutning. Ligger på mark med 
växlande infiltrationsförhållanden till grundvattnet. Enligt SGU:s brunnskarta finns inga 
brunnar i närheten. Jordart är till största del morän enligt SGU:s jordartskarta, 
moränområdet är omgivet av silt och lera. Verksamheten ligger i SMHI:s 
huvudavrinningsområde 28 (Umeälven) (SMHI 2015). 
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Figur 7. Riskklassningsdiagram för Ekmans handelsträdgård. 
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Motivering  
Spridningsförutsättningarna är måttliga på området, bedöms vara en normaltät jordart med 
bland-och finkornig morän. Föroreningarnas farlighet är okänd då ingen information om 
dessa finns, potentiellt kan det ha använts bekämpningsmedel, speciellt med tanke på hur 
länge verksamheten har varit i drift och med tanke på branschen. Föroreningarnas farlighet 
bedöms till stor (se figur 7) eftersom det inte går att utesluta att inga kemiska preparat har 
använts och därför tillämpas försiktighetsprincipen enligt Miljöbalken kap. 2 § 3. Har haft 
uppvärmning med olja och därför kan det potentiellt finnas små oljeföroreningar på grund av 
spill vid påfyllnad, det är inte känt om det skett någon olycka. Föroreningsnivån anses 
måttlig på grund av att om de eventuellt har använt några bekämpningsmedel kan de 
potentiellt förorenade massor uppskattas till >1000-10’000 m3 och mängden förorening 
uppskattas till några kilo eftersom det är en liten verksamhet. Känsligheten i området 
bedöms som måttlig till stor då yrkesverksamma och barn exponeras i liten utsträckning men 
det ligger vid åker och jordbruksmark. Skyddsvärdet anses lågt till måttligt då det ligger vid 
vanlig jordbruksmark och nära till industriområde och E4:an. Den samlade riskbedömningen 
blir riskklass 3.  

3.2.3 Obbola-byvikens handelsträdgård 
Verksamheten har funnits på samma plats sen år 1955. Idag finns växthus och en 
servicebyggnad från 1973 på området. Ett växthus på 130 m2 och ett pannrum på 25 m2 har 
funnits på området men är idag rivet. Bostadshus förutom det som ligger på tomten är ca 50-
100 bort. Odlingen har skett i växthus, som 1989-2011 hade en yta av 2400 m2 men efter att 
ett av växthusen rasat så sker odlingen på en yta av 1260 m2 sen 2011. Avfallet läggs på 
kompost. Uppvärmningen sker idag med pellets men har historiskt sett skett med olja. Havet 
ligger ca 50-100 m från tomten som ligger i en svag lutning ner mot havet. Området har 
växlande infiltrationsförhållande till grundvattnet. Jordarten är morän och postglacial sand 
enligt SGU:s jordartskarta. Brunnar finns ca 100 meter högre upp, mestadels energibrunnar 
på ett djup av 170-240m. Idag används salt (vägsalt) som herbicid och Confidor som 
insektsmedel (biologiskt). Uppskattningsvis används 100 kg salt/år och 300-500 g 
confidor/år. Historiskt är sett har flertalet kemiska bekämpningsmedel använts (fullständig 
tabell i bilaga 3 samt sammanställning i tabell 4) men mängden medel okänd. Besprutningen 
sker endast med handspruta. 
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Figur 8. Riskklassningsdiagram för Obbola-byvikens handelsträdgård. 
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Motivering:  
Spridningsförutsättningarna anses måttliga då området ligger på en sandig morän. 
Föroreningarnas farlighet anses mycket hög på grund av att det rör sig om 
bekämpningsmedel och speciellt då flera av de ämnen som har använts idag är förbjudna 
eller utfasnings/riskminskningsämnen. Föroreningsnivån bedöms som stor (se figur 8) då de 
förorenade massorna uppskattas till >1000-10’000 m3 och det rör sig om föroreningar av hög 
farlighet med en mängd av några kilo till tiotals kilo. Känsligheten i området beror på om 
föroreningarna ligger ytligt eller djupt i jordlagret, båda scenarierna förekommer för 
bekämpningsmedel (Torstensson 1987). Yrkesverksamma exponeras under arbetstid och 
området ligger nära vatten, badställe och bostäder vilket gör att människor vistas i närheten. 
Känsligheten bedöms därför som stor. Skyddsvärdet bedöms till måttlig på grund av 
närheten till havet. Verksamheten bedöms till riskklass 2.  

3.2.4 Hansskogs plantskola 
Verksamheten har 3 fastigheter med olika användningsområde vilka är belägna på Teg/Böle 
(Umeå), Rödånäs (Tavelsjö/vindeln) och Norrby (Tavelsjö/Vindeln), där också verksamheten 
startade år 1979. Verksamheten har ett försäljningsställe på Teg/Böle där endast försäljning 
sker, tidigare på den platsen har potatis och jordgubbsodling skett för eget bruk och inga 
kemikalier uppges ha använts där. Från år 1985 till ca 2000 var planteringarna i Rödåsel 
men jorden var inte lämpad för odling och hade mycket älgskador på plantorna så man 
flyttade odlingen till Rödånäs där marken till stor del består av sand. I Rödånäs sker 
frilandsodling på ca 1,5 hektar av prydnadsträd (ej fruktträd) och buskar. Rödånäs ligger 
precis intill vindelälven och lutar svagt mot älven. Området består av jordbruksmark och det 
är ca 200 m till bebyggelse. Området ligger på älvsediment av sand enligt SGU:s 
jordartskarta. I Norrby sker förvaring av buskar och träd som tagits upp i Rödånäs, samt 
odling och förvaring av prydnadsväxter och köksväxter. I Norrby är jordarten enligt SGU:s 
jordartskarta älvsediment sand. Ingen brunn finns i närheten av plantskolan enligt SGU:s 
brunnskarta. Förutom bostadsbebyggelse på den egna tomten i Norrby är det ca 100-200 m 
till närmaste bostadshus. Avfallet komposteras och används till ny jord. De har inget växthus 
utan plantorna förvaras i plasttält i Norrby, finns även kyllager både i Norrby och på 
Teg/Böle.  Idag används bekämpningsmedlen pyrsol, kumulus plantmedel och rapsolja på 
fastigheten i Norrby, historisk användning av bekämpningsmedel kan ses fullständigt i bilaga 
4 samt en sammanställning i tabell 5. Ingen bekämpning sker på frilandsodlingen i Rödånäs 
och har aldrig gjort det. Besprutningen sker med en 2 liters behållare. Små mängder används, 
några dl/år och endast vid behov.  
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Figur 9. Riskklassificerings diagram för Hansskogs plantskola 
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Motivering:  
Motiveringen sker endast för området Norrby. Spridningsförutsättningarna bedöms vara 
måttliga till stora eftersom området ligger på älvsediment sand. Men ingen lutning finns på 
området. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket hög eftersom det rör sig om 
bekämpningsmedel. Föroreningsnivån bedöms som måttlig till stor (se figur 9) då 
föroreningarna har hög farlighet men mängden anses liten och volymen förorenade massor 
uppskattas till <1000 m3. Känsligheten bedöms som måttlig då yrkesverksamma endast 
exponeras i liten utsträckning och det är få personer som bor i området. Skyddsvärdet anses 
som måttligt eftersom jordbruksområdet är hör till det vanliga i regionen. Samlade 
bedömningen anses ge riskklass 3 då bekämpningsmedlen som använts är mindre farliga 
(förutom Temus vaxblock, se bilaga 4) och besprutning endast sker vid behov samt att det är 
en liten verksamhet som i större delen av sin odling inte använder sig av bekämpningsmedel.  

3.2.5 Forslunda naturbruksgymnasium trädgård 
År 1859 startade en lantbruksskola i Yttertavle och bedrevs där till 1905 då verksamheten 
flyttade till Brattby. Under dessa år var hushållningssällskapet och landstinget ansvariga i 
omgångar. Odling av rotfrukter, spannmål och foder skedde. I Yttertavle skedde enkel 
försöksverksamhet från 1873 med gödsel, detta fortsatte under åren i Brattby men på ett mer 
systematiserat sätt. År 1929 flyttade skolan till den nuvarande platsen på Gubbänget. Vid 
flytten fram till 1953 hade hushållningssällskapet ansvaret vilket då övertogs av landstinget. 
1995 fick kommunen ansvaret över skolan. Området hade till en början ca 60 hektar odling, 
vilket idag är utökat till 160 hektar. Försöksverksamheten på Gubbänget var av stor 
omfattning från 40-talet till mitten av 60-talet. År 1939 startades de första trädgårdskurserna 
och 1940 uppfördes det första växthuset. År 1950 byggdes ett nytt modernt växthus som på 
mitten av 50-talet värmdes upp av oljeeldning. År 1966 uppfördes ännu ett växthus och 1973 
kom ytterligare 3 växthus och en markbyggnadshall (Davidsson och Furstenborg 1996). 
Odling har skett i både växthus och på friland. Vad som har odlats har varierat men under 
alla år har vall, korn och potatis odlats. Rotfrukter och grönsaker har odlats en del och under 
en kort period under och efter andra världskriget odlades hampa och lin (Davidsson och 
Furstenborg 1996). Odlingen som sker i växthus idag har en yta av 1500 m2 och består av 
gurka, tomat, paprika, kruk- och utplanteringsväxter där allt utom tomat kravodlas. Odling 
sker också på friland där det odlas under både ekologiska och konventionella metoder.  
 
Jordmånen beskrevs 1928 som en myr på underlag av grovmo, och av de 160 hektar som 
används idag uppskattas det vara 75 % mullhaltig grovmo, 20 % lerig finmo och 5 % mulljord 
(Davidsson och Furstenborg 1996). Jordarten är och har varit svårgenomsläpplig för ytvatten 
vilket har resulterat i flertalet krondikningar som förutsättning för täckdikning. Det finns 
även förekomst av artesiskt vatten vilket har varit svårt att dränera bort (Davidsson och 
Furstenborg 1996). Alven är starkt kemiskt sur och matjorden näringsfattig (Davidsson och 
Furstenborg 1996). Enligt SGU:s jordartskarta ligger marken på postglacial sand. Området 
ligger i vattenskyddszon 3 dvs. det yttre skyddsområdet för vattentäkt. Tvärån flyter rakt 
igenom området ca 100 meter från växthusen. Enligt SGU:s brunnskarta ligger ingen brunn i 
närheten. Det är ca 1 km till närmaste bostäder förutom internatboende på fastigheten.  
 
Användningen av växtskyddsmedel har skett ända från 1940-talet, då i form av kopparsalter, 
växtgift och svavelsyra. Det skedde även våtbetning av utsäde med kvicksilverpreparat. 
Potifar användes och innehåller TCNB (tetraklornitrobensol), amitrol samt de ”gula” 
preparaten innehållande dinitrifenol och dinoseb (Davidsson och Furstenborg 1996). De 
enda kända mängderna som använts i odlingen är för basagran MCPA, express 50 T, shirlan, 
reglone, basagran 480, semeron. Användningen för Basagran MCPA var 1994 (miljörapport 
1994) 16, 8 kg aktiv substans/år vilket minskade till 1999 (tillståndsansökan 1999) då arealen 
för användandet minskade. Express 50 T använde 1995 (miljörapport 1995) ca 225 aktiv 
substans/år vilket minskade till 1999 (tillståndsansökan 1999) då odlingsarealen minskat. Av 
medlet Shirlan användes 1994 och 1995 ca 1,2–1,6 kg aktiv substans/år och besprutning 
skedde 4 gånger/år. År 1999 hade mängden aktiv substans som användes minskat till 400 
aktiv substans/år. Reglone hade år 1994 och 1995 en användning av 300 g aktiv substans/år 
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vilket hade ökat till 450 g aktiv substans 1999. Basagran 480 använde 1995 13,2 kg på 
odlingar på 11 hektar. Semeron hade 1995 en användning av 65-95 g aktiv substans/år. 
Fullständig lista på vilka bekämpningsmedel som använts kan ses i bilaga 5 eller se 
sammanställning i tabell 6. Från 1985 har odlingar med alternativa metoder utan 
handelsgödsel och bekämpningsmedel skett på ett 10 hektar stort område (Davidsson och 
Furstenborg 1996). 
 
 
 
 
 
       
 
 
                                                               S K  FN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Riskklassningsdiagram för Forslunda naturbruksgymnasium trädgård. 
 
Motivering:  
Motivering sker endast för området på Gubbänget. Spridningsförutsättningarna bedöms till 
måttlig till stor även om det är en tät jordart har mycket gjorts för att dränera marken vilken 
kan skapa spridning av föroreningar. Föroreningarnas farlighet mycket höga eftersom det har 
använts bekämpningsmedel. Föroreningsnivån på platsen anses mycket stor på grund av 
föroreningens farlighet och mängden som använts, volymerna som kan anses vara mycket 
stora då odling idag sker på 160 hektar. Känsligheten anses stor till mycket stor (se figur 5) då 
yrkesverksamma påverkas under arbetstid, åkerbruk och djurhållning sker på området. 
Påverkan sker också på vattnet vilket kan påverka dricksvattnet och vattenlevande 
organismer speciellt i Tvärån som rinner rakt genom området. Gymnasieverksamheten har 
även internatboende på området. Skyddsvärdet anses stort då området ligger i yttre 
skyddszonen för vattentäkt. Verksamheten bedöms till en riskklass 2.   

4 Diskussion 
 
 

4.1 Användning av bekämpningsmedel  
 
En stor del av informationen av vilka bekämpningsmedel som med säkerhet har använts är 
från tillsynsrapporter och miljörapporter som fanns tillgängliga på Umeå kommuns miljö- 
och hälsoskyddsnämnd. En liten del kom från det egna insamlandet av information från 
intervjuer och platsbesök. Det som är bra med att ha flera olika källor till informationen är 
att det styrker påståendet att de med säkerhet har använts i verksamheterna. Ett problem 
med informationshämtningen var att få kontakt med nyckelpersoner samt få tid för ett möte 
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med verksamhetsutövarna. Nyckelpersoner är svåra att få tag i då de måste identifieras i ett 
första läge och sedan försöka att få kontakt med dessa. Vissa nyckelpersoner är avlidna vilket 
har gjort det omöjligt. Perioden för inventeringen var inte optimal då branschen har som 
mest att göra under dessa månader (mars-juni) vilket har gjort att det har varit problem med 
att samla in information. Det är svårt att få en komplett bild av vad som har använts samt 
farligheten i vad som har använts speciellt för de medel som var godkända innan 1991. År 
1991 kom ett EU-direktiv (91/155/EEG), vilket innebar att säkerhetsdatablad skulle utformas 
för farliga ämnen och produkter. Innan fanns det ett direktiv (88/379/EEG) om att det skulle 
finnas en grundläggande informationskälla som kunde ge klara och kortfattade upplysningar, 
men det gav inte så detaljerad information som ett säkerhetsdatablad enligt 91/155/EEG. År 
1967 kom rådets första direktiv 67/548/EEG om samordning av lagar för klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen. Säkerhetsdatablad ger en bra översikt på 
preparatet då det tar hänsyn till mängden verksam substans och därefter miljö och 
hälsoeffekter utifrån det, vid dokumentation av endast ett ämne i produkten så tenderar 
riskerna att bli missvisande. 
 
En MIFO fas 1 undersökning syftar till att översiktligt gå igenom verksamheten och vilka 
potentiella föroreningsrisker som finns för byggnader och anläggningar, mark, grundvatten, 
ytvatten och sediment (Naturvårdsverket 2002). Inom branschen plantskolor så är den 
huvudsakliga risken för föroreningar bekämpningsmedel enligt branschklassningen. När 
man ska sammanställa vilka medel som använts i en bransch som plantskolor så blir det 
väldigt mycket och svåröverskådligt. Speciellt om verksamheten har funnits länge. MIFO-
metodiken klassar föroreningarnas farlighet efter om de finns med som utfasnings- eller 
riskminskningsämnen enligt kemikalieinspektionens PRIO-lista samt efter 
kemikalieinspektionens riskfraser (Naturvårdsverket 2002). Men då bekämpningsmedel 
klassas som en ämnesgrupp med mycket hög farlighet, bedöms inte den specifika risken för 
varje enskilt bekämpningsmedel men det kan ge en skev bild av hur det kanske egentligen ser 
ut på platsen. Sammanställningen av bekämpningsmedelsanvändningen i tabell 3-6 visar på 
att klassning av bekämpningsmedel som mycket hög enligt MIFO tenderar att vara 
överdriven då ingen av verksamheterna har använt medel som bara har mycket hög giftighet 
utan detta varierar kraftigt.  
 
Inga bekämpningsmedel kunde med säkerhet säkerställas hos Ekmans handelsträdgård, men 
på grund av försiktighetsprincipen så bör det ändå tas hänsyn till att verksamheten har varit 
aktiv under en lång tid samt att information saknas under många år. Detta gör att det 
potentiellt kan ha använts bekämpningsmedel under några av de verksamma åren, även om 
detta inte är känt.  För Forslunda naturbruksgymnasium trädgård kunde det säkerställas av 
48 produkter har använts (tabell 6). Dock är informationen bristfällig för fem av produkterna 
vilket gör att det svårt att kategorisera dessa under utfasningsämnen, riskminskningsämnen, 
riskfraser enligt KIFS 2005:7, LD50 oralt och dermalt samt EC50 vilket inte har gjorts i tabell 
6. De aktiva substanserna amitrol, dinoseb samt dinitrifenol (bilaga 5) som det inte fanns 
information om i bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen kunde det hittas 
att de är förbjudna i Sverige från 1972, 1979 samt 1985 (Kemikalieinspektionen 2008). 
Ämnet Tecnazene 117-18-0 är inte heller godkänd i EU längre (United nations environment 
programme 2010, EU pesticides database 2014a) vilket gör att tre av de fem produkterna det 
inte fanns information om, kan anses ha mycket hög farlighet just eftersom de är förbjudna. 
Amitrol har dock blivit godkänt i EU igen från 2002 (EU pesticides database 2014b). För de 
43 produkter som har använts hos Forslunda naturbruksgymnasium trädgård och som togs 
med i tabell 6, är 23 utfasnings- och riskminskningsämnen vilket utgör ca 53 %, om de 
ämnen som redan är förbjudna skulle räknas in också stiger den siffran något (56,5 %).  
 
Om en jämförelse av de olika verksamheterna görs under respektive kategori, med undantag 
för Ekmans handelsträdgård där inga ämnen kunde påvisas, kan det ses att för utfasnings- 
och riskminskningsämnen varierar från 25 % - 89 %, där Tegs handelsträdgård har den 
högsta procentsatsen på drygt 90 % av ämnena utgörs av risk- och utfasningsämnen vilket 
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ger en bra jämförelse mot MIFO:s bedömning om att alla bekämpningsmedel har mycket hög 
farlighet. Av de andra handelsträdgårdarna så är det över 50 % hos både Obbola-byvikens 
handelsträdgård samt hos Forslunda naturbruksgymnasium trädgård vilket visar på en 
farlighet hos produkterna med hänsyn till den kategorin. För riskfraser enligt KIFS 2005:7 
varierar de ämnen med mycket hög farlighet mellan 12,5 % - 33,3 %, vilket endast utgör en 
tredjedel av vad MIFO uppskattar till mycket hög farlighet. Det visar på att denna kategori 
inte överensstämmer särskilt bra för dessa verksamheter när det gäller att visa på farlighet. 
LD50 oralt-värden med mycket hög farlighet varierar mellan 8,8 % - 12,5 % hos funna 
produkter. För dessa verksamheter verkar inte heller LD50 oralt visa på någon större 
farlighet, det krävs dessutom att man ska få in medlen in i kroppen till exempel genom att äta 
jord vilket kan hända med barn i närheten. Barn är också känsligare då de har mindre 
kroppsmassa vilket gör att de behöver en mindre mängd för att få effekter. Det är inte heller 
troligt att barn leker eller vistas i området för alla verksamheter men det kan ju aldrig helt 
uteslutas för någon av verksamheterna. LD50 dermalt-värden med mycket hög farlighet 
varierar mellan 2,3 % - 2,9 %. För exponering på huden av produkterna som kunde 
säkerställas är det inte särskilt hög farlighet då endast 2 % - 3 % av de funna produkterna har 
mycket hög farlighet. EC50-värden med akuta effekter för vattenlevande organismer hos 
produkterna varierar mellan 25 % - 55,9 %. Det var endast hos Obbola-byvikens 
handelsträdgård som det överstiger 50 % av produkterna som har akuta effekter för 
vattenlevande organismer. Dock är det också avgörande på vilken plats en verksamhet är 
belägen och närheten till vattendrag och hur stor recipienten är, för att uppskatta om en 
effekt på vattenorganismer kan tänkas uppkomma. I dessa fall är Forslunda 
naturbruksgymnasium trädgård och Obbola-byvikens handelsträdgård verksamheter som 
kan tänkas påverka vattendrag. Undersökningen visar det att det är stor variation mellan 
verksamheterna och att det i många fall är ett överskattat resultat att alla bekämpningsmedel 
har mycket hög farlighet vilket MIFO undersökningar utgår ifrån. 
 
Med dagens översiktliga system med en MIFO undersökning fas 1 så benämns alla 
bekämpningsmedel ha mycket hög farlighet. Denna undersökning visar att det ofta är en 
överskattning av hur farliga ämnena som faktiskt har använts är. De ämnen som är risk- och 
utfasningsämnen tenderar att ligga högre än de andra kategorierna i tabell 3-6 och utgör en 
relativt bra bild av hur farliga ämnen som faktiskt använts. För att få en riktig bild av hur 
föroreningsläget ser ut bör bekämpningsmedel delas upp efter vattenlöslighet och hur hårt de 
binder i mark för att få en bild av vad som kan orsaka skada i vattenmiljön och vad som 
faktiskt finns kvar på platsen. Nedbrytningstakten beror på flera olika mekanismer 
(Torstensson 1987) vilket gör att det kan vara svårt att veta vad som kan finnas kvar i 
marken. En översiktlig analys av hur hårt de binder i marken samt hur vattenlösliga medlen 
är, skulle behöva göras för att undersöka om det är möjligt att något finns kvar i marken och 
om det är nödvändigt att ta prover. Vissa av dagens säkerhetsdatablad kan innehålla sådan 
information om det kan anses viktig, vilket kommer underlätta i framtiden för att göra 
analyser av vilka föroreningar som kan finnas kvar i marken. 
 

4.2 Riskklassningar  
 
Tegs handelsträdgård bedömdes till en riskklass 3. Cirka 90 % av de kända 
bekämpningsmedlen var utfasnings- och riskminskningsämnen vilket ger att den samlade 
bedömningen för föroreningarnas farlighet bedöms som mycket hög. Riskklassen tenderar 
att ligga mellan risklass 3 och riskklass 2 då farligheten av de produkter som faktiskt har 
använts har mycket hög farlighet och drar upp riskklassen lite. Samtidigt är det en liten 
verksamhet så det kan antas att det är små mängder som har använts och som möjligt kan 
finnas kvar på platsen. Eftersom det inte går att utesluta att barn kan tänkas vistas på 
området så bedöms ändå känsligheten som måttlig även om de potentiella föroreningarna 
troligen skulle vara under växthuset och därmed svåråtkomliga. Eftersom verksamheten 
ligger i ett industriområde så anses skyddsvärdet som lågt till måttligt. Ekmans 
handelsträdgård bedömdes till en riskklass 3. Det kunde inte påvisas att några 
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bekämpningsmedel hade använts, men i min bedömning utgick jag från 
försiktighetsprincipen då det inte går att utesluta att verksamheten under tidigare år har 
använt bekämpningsmedel. Om det inte funnits i verksamheten överhuvudtaget bör 
riskklassen klart sänkas till riskklass 4, men för att dra en sådan slutsats bör det göras 
ytterligare efterforskning. Obbola-byvikens handelsträdgård bedömdes till riskklass 2. Cirka 
60 % av de kända bekämpningsmedlen utgörs av utfasnings- och riskminskningsämnen, 
vilket visar på att farligheten inte är mycket hög för alla medel dock har relativt många medel 
med säkerhet använts och eftersom undersökningen troligtvis inte är komplett kan det 
tänkas att ännu fler medel kan ha använts. Drygt hälften av de kända medlen en akut risk för 
vattenlevande organismer vilket kan vara en risk på grund av närheten till havet. Men även 
här rör det sig om en liten verksamhet så att mängderna som kan antas ha använts är troligen 
små. Det rör sig även barn i området speciellt på sommaren då det ligger en badplats i 
närheten vilket kan utgöra en risk. Hansskogs plantskola bedömdes till en riskklass 3. För 
Hansskogs plantskola utgör de kända bekämpningsmedlen med mycket hög farlighet endast 
en fjärdedel, detta kan göra att bedömningen av föroreningarnas farlighet blir något 
överskattad. Verksamheten är liten och små mängder antas ha använts, detta ger att 
bedömningen för föroreningsnivån antas till att det troligtvis rör sig om små volymer 
förorenad mark. Det är glesbygd och därför antas det inte vara någon större känslighet på 
platsen. Eftersom farligheten på de bekämpningsmedel som faktiskt har använts är relativt 
låg jämfört med MIFO:s generella bedömning så kan man tänka sig att riskklassen är något 
lägre, men verksamheten skulle ändå hamna i riskklass 3 även om föroreningarnas farlighet 
skulle sänkas (se figur 9). Forslunda naturbruksgymnasium trädgård bedömdes till en 
riskklass 2. Av de kända bekämpningsmedel som använts så uppskattas cirka 55 % vara 
utfasnings- och riskminskningsämnen vilket ger att föroreningarnas farlighet inte bedöms 
som mycket hög för alla produkter, men det är möjligt att den siffran är ännu högre då 
information om vissa medel ej kunde hittas. Det har dock använts stort antal olika 
bekämpningsmedel och det är en verksamhet som funnits länge på platsen som troligen har 
använt fler bekämpningsmedel än vad som framkommit av den här undersökningen. Av de 
kända bekämpningsmedlen så bedöms drygt 40 % vara akut giftiga för vattenlevande 
organismer, vilket kan påverka Tvärån som rinner igenom området. Både Tvärån och det 
faktum att verksamheten ligger i yttre skyddszonen för vattentäkt påverkar skyddsvärdet 
markant. Känsligheten bedöms som hög då många människor vistas i området samt är 
boende i området. 
 
De verksamheter som fick högst riskklass var Forslunda naturbruksgymnasium trädgård och 
Obbola-byvikens handelsträdgård med en riskklass 2. Forslunda naturbruksgymnasium 
trädgård bedömdes ha högre känslighet och skyddsvärde (se figur 10) än Obbola-byvikens 
handelsträdgård (se figur 8). Båda verksamheterna har använt många antal produkter, 
Forslunda naturbruksgymnasium trädgård kunde fastställas ha använt 48 produkter men 
troligtvis fler jämfört med Obbola-byvikens handelsträdgård som enligt denna undersökning 
använt 34 produkter. Dock är Obbola-byvikens handelsträdgård en mindre verksamhet samt 
varit verksam kortare tid än Forslunda naturbruksgymnasium och kan därför antas ha 
använts av mindre mängd bekämpningsmedel. De övriga tre verksamheterna Tegs 
handelsträdgård, Ekmans handelsträdgård och Hansskogs plantskola fick alla riskklassen 3 
(se figur 6, 7 och 9). Vid jämförelse av dessa tre verksamheter så ser de helt olika ut och 
kemikalieanvändningen har stor variation. På grund av försiktighetsprincipen bör det göras 
en bedömning att kemikalier har använts trots att information om detta inte finns, vilket gör 
att potentiella föroreningar inte kan missas. 
 
MIFO kan till viss del kännas missvisande då alla bekämpningsmedel klassas som mycket 
hög farlighet av föroreningen. Olika ämnen beter sig olika i jord och vatten. Exempelvis är det 
så komplext som att den aktiva substansen MCPA (Basagran MCPA innehåller denna 
substans, se bilaga 5) tenderar att binda hårdare till kolet i avloppsslam än till kolet i torv, 
även om torven har högre kolinnehåll (Haberhauer et al. 2001). Men för en sådan översiktlig 
studie som MIFO fas 1 är, kan det antas vara bra just därför att problemen med olika 
bekämpningsmedel är komplex, och med den generella bedömningen som finns idag gör att 
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eventuella föroreningar är svåra att missa. Även om det framkommit att flertalet 
bekämpningsmedel har använts på objekten så är dock mängden till stor del okänt, vilket gör 
att det är svårt att bedöma hur stor föroreningsnivån kan antas vara. Parametern känslighet i 
MIFO är svår att bedöma vid bekämpningsmedelsanvändning. Olika substanser beter sig 
olika ex DDT binder hårt till marken och ligger kvar medan andra medel är vattenlösliga och 
försvinner ganska fort på grund av ytavrinning. Läget är en annan väldigt viktig aspekt. Dels 
med tanke på exponering och känslighet samt skyddsvärdet av natur och miljö. Men även att 
inventeringar är viktiga i förberedelse för ny bebyggelse då det ger en bild av vad som kan 
finnas i marken, och om det bör finnas eventuella restriktioner för användandet av marken. 
Riskklassningen visar på att det finns en tydlig föroreningsrisk av denna bransch.  

4.3 Slutsats 
Utifrån denna undersökning så har det framgått att Tegs handelsträdgård med säkerhet har 
använt nio olika bekämpningsmedel, för Ekmans handelsträdgård kunde inget 
bekämpningsmedel fastställas, för Obbola-byvikens handelsträdgård framgick 34 stycken 
bekämpningsmedel, för Hansskogs plantskola åtta stycken och för Forslunda 
naturbruksgymnasium trädgård 48 stycken. Undersökningen är troligtvis inte komplett och 
för att få ett mer fullständigt resultat bör en djupare utredning göras med fler intervjuer. 
MIFO:s generella bedömning att alla bekämpningsmedel har mycket hög farlighet visar i de 
flesta fall vara överskattad men detta gör också att eventuella föroreningar inte missas vilket 
kan minska att hälsorisker uppkommer. 
 
De verksamheter som hade den högsta riskklassen enligt MIFO fas ett var Forslunda 
naturbruksgymnasium trädgård och Obbola-byviken handelsträdgård som båda fick en 
riskklass 2. För Forslunda naturbruksgymnasium trädgård anses skyddsvärdet och 
känsligheten vara högre än för Obbola-byvikens handelsträdgård. Forslunda 
naturbruksgymnasium trädgård hade inte samma grad av farlighet av de bekämpningsmedel 
som använts som hos Obbola-byvikens handelsträdgård men de har varit aktiva längre och 
troligtvis använt både fler bekämpningsmedel och i större mängder. Detta gör att jag anser 
att de har något starkare riskklass 2 även om båda är i samma riskklass. Fler undersökningar 
behövs dock göras för att få en mer korrekt bild av hur det ser ut på verksamheterna då 
information om mängden av bekämpningsmedel som använts är bristfällig. 
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Bilaga 1. Frågeformulär vid intervju 
 
Nuvarande verksamhetsutövare (namn och adress): 
Tidigare verksamhetsutövare(namn och adress):  
Nuvarande fastighetsägare(namn och adress): 
Har verksamheten legat på annan plats tidigare? I så fall var: 
Finns det några tidigare miljöundersökningar? 
 

Om verksamheten 
Driftstart: 
Vad odlas? 
Vad HAR odlats historiskt? ange gärna årtal:  
Hur stor mängd har odlats (i genomsnitt per år): 
 

Beskrivning av processer 
Hur sker odlingen? samt areal på växthus eller friland om detta används: 

• Växthus (areal) 
• drivbänk 
• friland(areal) 
• annat? Ange: 

Vilka kemikalier används? Namnge: 
• herbicider – ogräsmedel: 
• fungicider – svampskyddsmedel: 
• insekticider – insektsmedel:  

Hur stor mängd används per år? 
Vilka Kemikalier HAR använts historiskt? ange årtal för användningen: 
Hur stor mängd uppskattas har använts? 
Hur ofta besprutas plantorna? 
På vilket sätt besprutas plantorna? 
Har något av följande ämnen använts i verksamheten, Om JA ange ungefärlig mängd: 

• DDT: 
• Lindan (50-tal preparat som sålts i sverige ex. husbockscuprinol, Casco myrpulver, 

pulco lindan sprutpulver 800): 
• Endosulfan ( ex. cyklodan) : 
• Atrazin (ex. totex strö, gesaprim): 
• Diklobenil  (ex.totex strö): 
• Nikotin: 
• Kaptan (ex. Captan, Capidol): 
• Pirimikarb (ex. pirimor): 

Vad görs med avfallet av plantor och dylikt? 
Hur sker uppvärmningen? 
Hur HAR uppvärmningen skett historiskt?  
 
Området och omgivningen 
Har det funnit några andra verksamheter på området? Om JA ange vilken typ av verksamhet: 
Vad för byggnader och anläggningar finns på området? (ålder och skick): 
Vilka byggnader HAR funnits på området? Finns det kännedom om rivna byggnader och 
anläggningar? 
Är det vanligt med översvämningar?  

 
 



 

Bilaga 2. Fullständig tabell över säkerställd 
användning av bekämpningsmedel hos Tegs 
Handelsträdgård  
 
Sammanställning av de bekämpningsmedel som med säkerhet har använts på Tegs handelsträdgård. 
Gråmarkerade rutor är ämnen som anses mycket giftiga enligt KIFS 2005:7. 
Produ
kt 
 

Verksam 
substans 
(CAS nr) 

Klassificiering 
enligt KIFS 
2005:7 

LD50 
mg/kg 
kroppsv
ikt  
oralt 
(råtta) 

LD50 mg/kg 
kroppsvikt  
Dermalt 
(råtta) 

LC50 
(Daphnia 
magna) 48 
h 
genomströ
mning 
mg/L 

Utfasningsäm
ne (U!) eller 
riskminsknin
gsämne (R!) 
 

Round
up 

Glyfosat 
(38641-94-0) 

Miljöfarlig >5000 
ingen 
dödlighet  

>5000 ingen 
dödlighet  

676   

Pyretru
m NA 
emulsi
on 

Pyretriner 30 
g/L (8003-
34-7) 
Piperonylbut
oxid (51-03-
6), 
aromatnafta 
(64742-95-6) 

Hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

1790-
3850  

>5000  0,012  

Reglon
e 
 

Dikvat 
dibromidsalt 
(85-00-7) 

Mycket giftigt, 
giftigt, hälsoskadligt, 
irriterande, 
allergiframkallande, 
miljöfarligt 

550 >5000 7 R! 

Afalon 
 

Linuron 
(330-55-2) 

Reproduktionsstöra
nde, 
cancerframkallande, 
hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

4480 (R) >4000 (K) 15 U! 

Bladafu
m 

Sulfotep, 
organisk 
fosforföreing 
(3689-24-5 
) 

Miljöfarlig, mycket 
giftig 

5  262  0,0025 R! 

Cyclod
an 

Endosulfan 
(115-29-7) 

Mycket giftig, 
hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

80-110 360 (K)  0,9 U! 

Pirimor 
 

Pirimikarb 
(23103-98-2) 

Giftig, miljöfarlig, 
(enl. sdb) 
hälsoskadlig, 
irriterande 

87  >2000 (R) 0,046 R! 

Pymax
ol 

Pyretriner I 
och II, 
organisk 
fosforförenin
g, 
piperonylbut
oxid (51-03-
6), 
malation(121-
75-5) 

Hälsoskadlig  - - 0,0022 Malation är 
prioriterat 
riskminsknings
ämne 

Myrr Pyretriner I 
och II, 

organisk 
fosforförenin

g, 
piperonylbut
oxid (51-03-

6), 
malation(121-

Hälsoskadlig  - - 0,0022 Malation är 
prioriterat 
riskminsknings
ämne 

 
 



 

75-5) 

Benlate Benomyl 
(17804-35-2) 

Mutagen, 
reproduktionstoxisk, 
irriterande, 
allergiframkallande, 
miljöfarlig, 
hälsoskadlig  

>10’000  >10’000 
(Kanin) 

- U! 

Mogeto
n WP 

Kvinoklamin 
(2797-51-5) 

Irriterande, 
hälsoskadlig, 
reproduktionstoxisk, 
allergiframkallande, 
miljöfarlig 

>5000 >2000  3,7  

 
 

 
 



 

Bilaga 3. Fullständig tabell över säkerställd 
användning av bekämpningsmedel hos Obbola-
byvikens Handelsträdgård 
 
Sammanställning av de bekämpningsmedel som med säkerhet har använts på Obbola-byvikens handelsträdgård. 
Gråmarkerade rutor är ämnen som anses mycket giftiga. 
Produk
t 

Verksam 
substans (CAS 
nr) 

Faror enligt 
riskfras (R-
fras) 

LD50 
mg/kg 
kropps
vikt  
oralt  

LD50 
mg/kg 
kropps
vikt  
Dermal
t 

LC50 
(Daphnia 
magna) 48 
h 
genomströ
mning mg/L 

Utfasningsämn
e (U!) eller 
riskminskning
sämne (R!) 
 

Salt 
(vägsalt) 

 - - - -  

Confidor 
WG 70 

Imidakloprid 70% 
vikt (138261-41-3) 

Hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

300 – 
500  

>2000 242  

Toxidol 
forte 110 
* 
 

Bromofos 100g/l 
(2104-96-3)  

Hälsoskadligt, 
miljöfarligt 

- - - R! 

tetradifon 25g/l 
(116-29-0) 

Hälsoskadligt, 
miljöfarligt 

14’700 10’000  6,92   

Nikotoxi
n 

Nikotin 20 vikt-% 
(54-11-5) 

Mycket giftig, 
giftig, Miljöfarlig 

50-60  50  0,242 R! 

Dimecro
n 50 

Organisk 
fosforförening 460 
g/l, fosfamidon 460 
g/l (13171-21-6) 

Mycket giftigt, 
giftigt, mutagen, 
Miljöfarlig  

17 370  12,7  R! 

Cycloda
n 

Endosulfan (115-
29-7) 

Mycket giftig, 
hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

80-110 360 
(Kanin)  

0,9 U! 

Nogos 
500 EC 

Organisk 
fosoforförening 
500 g/l, diklorvos 
500 g/l (62-73-7) 

Mycket giftig, 
giftig, 
allergiframkalla
nde, miljöfarlig 

56-108 75-210  1 R! 

Bladafu
m 

Sulfotep, organisk 
fosforföreing 
(3689-24-5) 

Miljöfarlig, 
mycket giftig 

5  262  0,0025 R! 

Reglone Dikvat 
dibromidsalt (85-
00-7) 

Mycket giftigt, 
giftigt, 
hälsoskadligt, 
irriterande, 
allergiframkalla
nde, miljöfarligt 

550 >5000 7 R! 

Fd-olja Tiram 2,5 g/l (137-
26-8) 

Hälsoskadlig, 
irriterande, 
allergiframkalla
nde, miljöfarlig 

780-865   0,21  R! 

Ortho 
Phaltan 
50 

Folpet 50 vikt-% 
(133-07-3) 

Cancerframkalla
nde, 
hälsoskadlig, 
irriterande, 
allergiframkalla
nde, miljöfarligt 

10’000 22’600 
(Kanin) 

0,546 R! 

Argylene Natriumsilvertiosul
fat 8 vikt% 

- - -   

Pyrex 
insektss
pray 

Pyretriner I och II 
0,25 vikt-%,  
 

 584-900 
 

>1500  
 

0,0011-0,0014 
 

 

Organisk 
fosforförening 1 
vikt-%,   

     

 
 



 

piperonylbutoxid 1 
vikt-% (51-03-6) 

 7500 
(Kanin) 

7950 
(Kanin)  

0,51  
 

 

Malation 1 vikt% 
(121-75-5) 

Hälsoskadlig, 
allergiframkalla
nde, miljöfarlig  

1375-
2800  

4100 0,0022  R! 

Nagit (2,4-
diklorfenyl)bensens
ulfonat 540 g/l 97-
16-5 

 1400-
1900  

   

Tedion V 
18 
emulsio
n 

Tetradifon 75,2 g/l 
(116-29-0) 

Hälsoskadlig, 
irriterande, 
miljöfarlig 

14’700 10’000  6,92   

Malatho
n na 50 

Organisk 
fosforförening 520 
g/l, malation 520 
g/l (121-75-5) 

Hälsoskadlig, 
allergiframkalla
nde, miljöfarlig 

1375-
2800  

4100 0,0022  R! 

Baygon 
puder  

propoxur 1 vikt-% 
(114-26-1) 

Hälsoskadlig, 
irriterande 

90-128 800-
1000  

0,002  

Mesurol 
snigelgif
t 

Metiokarb 4,0 vikt-
% (2032-65-7) 

Giftig, 
miljöfarlig 

500-
1000  

>2000 0,0077 R! 

Baygon e Propoxur 220 g/l 
(114-26-1) 

Giftig, 
hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

90-128 
 

800-
1000 
grön 

0,002 R! 

Volaton 
granulat 

Foxim 5,2 vikt-% 
(14816-18-3) 

Hälsoskadlig, 
allergiframkalla
nde 

>2000 >5000 - R! 

Metasyst
ox forte 

Organisk 
fosforförening 540 
g/l, demeton-s-
metyl 540 g/l (919-
86-8) 

Giftig, 
miljöfarlig 
(demeton-S-
metyl) 

57-10 302  0,19  

Cycocel 
plus 

Klormekvatklorid 
460g/l (999-81-5) 

Hälsoskadlig, 
irriterande 

2836 5650 16,9   

Bayleton 
special 

Triadimefon 5 vikt-
% (43121-43-3) 

Hälsofarlig, 
miljöfarlig 

5000 >2000 
(Kanin)  

10 R! 

Ethrel 
100 

Etefon 103 g/l 
(16672-87-0) 

Hälsoskadlig, 
frätande, 
miljöfarlig 

4230 5730  30-50  

Alar-85 Daminozid 86 vikt-
% (1596-84-5) 

Inga riskfraser 
men ämnena 
UDMH och 
NDMA bildas 
som 
nedbrytningspro
dukter och 
betraktas som 
carcinogena 
kategori 2. 

>5000 >5000  101   

Ronilan Vinklozolin 50 vikt-
% (50471-44-8) 

Cancerframkalla
nde 

 10’000 3 U! 

Decis Deltametrin 25 g/l 
(52918-63-5), 
tetrapropylene 
benzene sulfonate-
Ca-salt (11117-11-6), 
2-methylpropan-1-
ol (78-83-1), 
solvent naphta 
(64742-95-6) 

Giftig, 
miljöfarlig, 
frätande, 
irriterande, 
hälsoskadlig 

416 >2000  0,0039 R! 

Pirimor  Pirimikarb 50 vikt-
% (23103-98-2) 

Giftig miljöfarlig 
(enl sdb) 
hälsoskadlig, 
irriterande 

87 >2000 0,046 R! 

Pirimor 
G  

Pirimikarb 50 vikt-
% (23103-98-2) 

Giftig miljöfarlig 
(enl sdb) 

87 >2000 0,046 R! 

 
 



 

hälsoskadlig, 
irriterande 

Mesurol 
50 SC 

Metiokarb 500 g/l 
(2032-65-7) 

Giftig, 
miljöfarlig 

500-
1000  

>2000  0,0077 R! 

Topflor Flurprimidol 14,7 
g/l (56425-91-3) 

- 914 >5000 
(Kanin)  

11,8  

Applaud 
25 WP 

Buprofezin 25 vikt-
% (69327-76-0) 

Hälsofarligt, 
miljöfarligt b.reg 

2198 >5000  0,32  

Rovral Iprodion 75 vikt-% 
(36734-19-7) 

Cancerframkalla
nde, miljöfarlig 

1170 >2000 
(Kanin) 

0,25 R! 

Teneran 
50 
slampulv
er 

Kloroxuron 50 vikt-
% (1982-47-4) 

 >3000 >3000  -  

 

 
 



 

Bilaga 4. Fullständig tabell över säkerställd 
användning av bekämpningsmedel hos Hansskogs 
Plantskola 
 
Sammanställning av de bekämpningsmedel som med säkerhet har använts på Hansskogs plantskola. 
Gråmarkerade rutor är ämnen som anses mycket giftiga. 
Produ
kt 

Verksam 
substans 
(CAS nr) 

Faror enligt 
riskfras (R-
fras) 

LD50 
mg/kg 
kroppsv
ikt  
oralt  

LD50 
mg/kg 
kroppsv
ikt  
Dermalt 

LC50 
(Daphnia 
magna) 48 h 
genomström
ning mg/L 

Utfasningsämne 
(U!) eller 
riskminskningsä
mne (R!) 
 

Pyrsol Pyretriner 
(8003-34-7) 

Hälsofarligt, 
miljöfarligt 

1800  0,012  

Kumul
us DF 

Svavel 80 vikt-
% (7704-34-9) 

- >2000 >2000 >100  

Raptol Pyretriner 
innehållande 
cineriner, 
Rapsolja 
(8002-13-9) 

Hälsofarligt, 
miljöfarligt 

>2000 >2000 1,55  

Ecoval 
no 1 
mot 
ogräs 

Ättiksyra 62,5 
g/l (64-19-7) 

 3310 1060 -  

Weibull
s 
stoppar 
ohyra 

Cypermetrin 
0,01 vikt-% 
(52315-07-8) 

Hälsoskadligt, 
miljöfarligt 

251-4123 >2400 
(Kanin) 

0,001-0,002 R! 

Ogräsre
nt 

Glyfosat 
(isopropylamin
salt) 7 g/l 
(38641-94-0) 

irriterande >5000 
ingen 
dödlighet 

>5000 
ingen 
dödlighet 

676   

Temus 
vaxbloc
k 

Bromadiolon 
0,005 vikt-% 
(28772-56-7) 

Mycket giftig, 
giftig, 
Hälsoskadlig, 
miljöfarlig. 
Viktigaste 
aspekten 
hälsofarlig 

11-17 g  - 2  

raticid Warfarin 0,038 
vikt-% 

Reproduktionsto
xisk, giftig,  

186  130 U! 

 
 

 
 



 

Bilaga 5. Fullständig tabell över säkerställd 
användning av bekämpningsmedel hos Forslunda 
Naturbruksgymnasium Trädgård 
 
Sammanställning av de bekämpningsmedel som med säkerhet använts vid forslunda gymnasiet trädgård. Grå 
markerade rutor är ämnen som anses mycket giftiga. 
Produkt Verksam 

substans 
(CAS nr) 

Faror enligt 
riskfras (R-
fras) 

LD50 
mg/kg 
kropps
vikt  
oralt  

LD50 
mg/kg 
kropps
vikt  
Dermal
t 

LC50 
(Daphnia 
magna) 48 
h 
genomströ
mning mg/L 

Utfasningsämn
e (U!) eller 
riskminskning
sämne (R!) 
 

Basagran 
MCPA  

MCPA 125g/l 
(5221-16-9),  

Hälsoskadlig, 
allergiframkalla
nde 

900-
1160 

>4000  -  

bentazon 250 
g/l (50723-80-
3) 

1000  >2500  

Express 50T  Tribenuronmet
yl 50-vikt% 
(101200-48-0) 

Hälsoskadlig >5000 >2000 
(Kanin) 

720 (96 h) R! 

shirlan Fluazinam 500 
g/L (79622-59-
6) 

Hälsoskadlig, 
allergiframkalla
nde, irriterande 

>2079 >2600 0,18  

Reglone Dikvat 
dibromidsalt 
374 g/l (85-00-
7) 

Mycket giftigt, 
giftigt, 
hälsoskadligt, 
irriterande, 
allergiframkalla
nde, miljöfarligt 

550 >5000 7 R! 

Admiral 10 
EC 

Pyriproxyfen 
100 g/l (95737-
68-1) 

Irriterande, 
miljöfarligt, 
hälsoskadlig 

5700 >2000 1,8  

BASF 
cyclocel plus 

Klormekvatklor
id 460 g/l (999-
81-5) 

Hälsoskadlig, 
irriterande 

2836 5650 16,9   

Baycor 25 
WP 

Bitertanol 25 
vikt-% (55179-
31-2) 

Miljöfarlig, 
hälsoskadlig 

>5000 >5000 4,46  

Bayer 
mercaptodi
metur 50 

Metiokarb 50 
vikt-% (2032-
65-7) 

Giftig, 
miljöfarlig 

500-
1000  

>2000 0,0077  

Bayleton 
special 

Triadimefon 5 
vikt-% (43121-
43-3) 

Hälsofarlig, 
miljöfarlig 

5000 >2000 
(Kanin)  

10 R! 

Birlane 
granulat 

Klorfenvinfos 
9,6 vikt-% (470-
90-6) 

Hälsoskadlig, 
irriterande, 
miljöfarlig 

250 >2000 4,7 R! 

Bladafum Sulfotep 10 
g/tablett (3689-
24-5) 

Miljöfarlig, 
mycket giftig 

5  262  0,0025 R! 

Decis  Deltametrin 25 
g/l (52918-63-
5),  

Giftig, 
miljöfarlig, 
frätande, 
irriterande, 
hälsoskadlig 

416 >2000  0,0039 R! 

Ethrel 100 Etefon 103 g/L 
(16672-87-0) 

Hälsoskadlig, 
frätande, 
miljöfarlig 

4230 5730  30-50  

Euparen M 
50 WG 

Tolylfluanid 
50,0 vikt-% 
(731-27-1) 

Hälsoskadlig >5000 >1000 - R! 

Fungaflor Imazalil 37 g/l 
(35554-44-0) 

Hälsoskadlig, 
irriterande, 
miljöfarlig 

>1750 >5000 3,5 R! 

 
 



 

Gardoprim 
500 FW 

Terbutylazin 
490 g/l (5915-
41-3) 

Hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

1590 >2000 21-50,9  

Gusathion 
WP  

Azinfosmetyl 25 
vikt-% 

Mycket giftig, 
giftig, 
allergiframkalla
nde, miljöfarlig 

7 88 0,0015 R! 

Mesurol 
snigelgift 

Metiokarb 4,0 
vikt-% (2032-
65-7) 

Giftigt, 
miljöfarligt 

500-
1000 

>2000 0,0077 R! 

Myrr Cypermetrin 
0,125 vikt-% 
(52315-07-8) 

Giftig, 
hälsoskadlig, 
irriterande, 
miljöfarlig 

251-4123 >2400 
(Kanin) 

0,001-0,002 R! 

Nogos 50 
EC 

Organisk 
fosforförening 
500 g/l, 
diklorvos 500 
g/l (62-73-7) 

Mycket giftig, 
giftig, 
allergiframkalla
nde, miljöfarlig 

56-108 75-210 
grön 

1 R! 

Phosdrin 25 Mevinfos 240 
g/l (26718-65-
0) 

Mycket giftig, 
miljöfarlig 

3-12 4-90 0,00146 (96h)  

Pirimor G Pirimikarb 50 
vikt-% (23103-
98-2) 

Giftig 
miljöfarlig, 
hälsoskadlig, 
irriterande 

87 >2000 0,046 R! 

Previcur N Propamokarb 
(hydroklorid) 
722 g/l (25606-
41-1) 

allergiframkalla
nde 

>5000 >5000 106  

Ronilan FL Vinklozolin 500 
g/l (50471-44-
8) 

Cancerframkalla
nde 

 10’000 
87 

3 U! 

Roundup Glyfosat 
(isopropylamins
alt) 486 g/l 
(38641-94-0) 

Miljöfarligt >5000 
ingen 
dödlighe
t  

>5000 
ingen 
dödlighe
t  

676   

Tedion v-18 
emulsion 

Tetradifon 75,2 
g/l (116-29-0) 

Hälsoskadlig, 
irriterande, 
miljöfarlig 

14’700 10’000  6,920  

Volaton 
granulat 

Foxim 5,2 vikt-
% (14816-18-3) 

Hälsoskadlig, 
allergiframkalla
nde 

>2000 >5000 - R! 

Alar 85 Daminozid 86 
vikt-% (1596-
84-5) 

Inga riskfraser 
men ämnena 
UDMH och 
NDMA bildas 
som 
nedbrytningspro
dukter och 
betraktas som 
carcinogena 
kategori 2. 

>5000 >5000  101 sdb  

Argylene Natriumsilverti
osulfat 8 vikt-% 

- - - -  

Baygon E Propoxur 220 
g/L (114-26-1) 

Giftig, 
hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

90-128 
 

800-
1000  

0,002 R! 

Ekamet 50 
EC 

Organisk 
fosforförening, 
etrimfos 565 g/l 
(38260-54-7) 

Hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

1800 
 
 

>500 
(Kanin) 

0,02 R! 

Gesatorp 4 
strö 

Simazin 4 vikt-
% (122-34-9) 

Cancerframkalla
nde, miljöfarlig 

971 >10’200 
(Kanin) 

1 R! 

Mafu strip 
40  

Diklorvos 20 
vikt-% (62-73-
7) 

Mycket giftig, 
giftig, 
allergiframkalla

56-108 75-210 1 R! 

 
 



 

nde, miljöfarlig 
Metasystox 
forte 

Organisk 
fosforförening 
540 g/l, 
demeton-S-
metyl 540 g/l 
(919-86-8) 

Giftig, 
miljöfarlig  

57-10 302  0,19  

Ronilan 
rökgenerato
r/ mitrol 
933 

5-klor-2-metyl-
4-isotiazolin-3-
on 0,08 vikt-% 
(26172-55-4), 2-
metyl-4-
isotiazolin-3-on 
0,03 vikt-% 

Irriterande, 
frätande 

457 - - R! 

Semeron 25 Desmetryn 25 
vikt-%  (1014-
69-3) 

Hälsoskadlig, 
miljöfarlig 

>1390 >1000 26 R! 

Weibulls 
anti-gnag 

Tiram 480 g/l 
(137-26-8) 

Hälsoskadlig, 
irriterande, 
allergiframkalla
nde, miljöfarlig 

780-865  
 

- 0,21 R! 

Basagran 
480 

Bentazon 
(natriumsalt) 
480 g/l (50723-
80-3) 

Hälsoskadlig 1000-
2000 

>4000 >100  

Dezäta 
granulat 

Mankozeb 75 
vikt-% (8018-
01-7) 

Reproduktionsto
xisk, 
allergiframkalla
nde, miljöfarlig 

5000 >5000 
(Kanin) 

0,6-1 R! 

Turex 50 
WP 

Baciullus 
thuringiensis 
kurstaku 
aizawai GC-91, 
5E9 cfu/g 

     

Raptol Rapsolja 
raffinerad 
(8002-13-9) 
och pyretriner 
innehållande 
cineriner 
(8003-34-7) 

Hälsofarligt, 
miljöfarligt 

>2000 >2000 1,55  

Kumulus DF Svavel 80 vikt-
% (7704-34-9) 

- >2000 >2000 >100  

ättix Ättiksyra 125 
g/L (64-19-7) 

frätande 3310 1060 
(Kanin) 

47  

 Kopparsalter      
 svavelsyra      
potifar Tetraklornitrob

ensol (TCNB)/ 
tecnazene 
117-18-0 

förbjudet     

 Amitrol (61-82-
5) 

Förbjudet 1972    18  

De ”gula” 
preparaten 

dinitrifenol (51-
28-5)  

Förbjudet 1985     

dinoseb (88-85-
7) 

Förbjudet 1979 
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