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Integrated pest management  
 
A survey about farmer’s knowledge and work with integrated pest 
management 
 
Christian Budd 
 
 
Abstract 
The purpose of this report was to examine if farmers in the municipalities Sala and Heby 
knew what integrated pest management means and to see how and if they worked after the 
according principles. A questionnaire survey was sent to farmers that use 50 hectares land or 
more. To be able to use pesticide the principles of integrated pest management need to be 
fulfilled. Working after the principles in integrated pest management means that they need to 
prevent pests, the growth needs monitoring of the problems that can occur, the pest control 
shall be centered round the needs and that the effects of the taken actions get a follow-up. 
Almost a fifth of the farmers didn’t have any knowledge about integrated pest management. A 
majority of the farmers worked by the principles of integrated pest management, although a 
few didn’t have any monitoring of their fields. A few of the farmers didn’t prevent insects and 
didn’t take any actions in order to favor or spare farm animals. Most of the farmers didn’t 
think their work had changed since before the laws of implementing integrated pest 
management, since they already worked in that way before. Nearly a fourth of the farmers 
thought that their work had change. The changes in their work included more planning and 
more documentation. Although almost a fifth of the farmer’s weren´t familiar with integrated 
pest management, most of the farmer’s hadn´t experienced a change in their work.  
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1 Inledning och bakgrund 
 
1.1 Inledning 
Skadegörare som ogräs, svampar och insekter har sedan jordbrukets början varit ett problem 
för jordbrukarna. För att undvika förluster till följd av skadegörare är det viktigt att skydda 
sina grödor (Lamichhane et al. 2014). Olägenheter som skadegörare kan bidra till kan vara 
sämre skördar, försämrad kvalité på produkterna eller estetiska problem med produkten 
(Olsson et al. 2014). Eftersom skadegörare kan medföra en minskad produktion har 
jordbrukare alltid använt olika sätt för att få bukt med dessa. Vid jordbrukets början var 
vanliga metoder att plocka för hand och mekanisk ogräsbekämpning (Oerke 2005). Idag 
finns det många olika metoder för att förhindra och minska påverkan av skadegörare. En 
vanlig metod är att använda bekämpningsmedel.  
 
Syftet med bekämpningsmedel är att påverka levande organismer som ogräs, svampar och 
insekter för att skydda jordbruksgrödorna. Denna kemikalieanvändning leder till att 
bekämpningsmedelsrester sprids till miljö och livsmedel. Hamnar bekämpningsmedel i 
exempelvis sjöar och vattendrag ger det effekt även på floran och faunan där vilket kan ge 
oönskade effekter. Hamnar bekämpningsmedelsrester i livsmedlen kan det utgöra en risk för 
människor hälsa. Denna spridning gör att både människor och natur kontinuerligt utsätts för 
olika doser av bekämpningsmedel. Rester av bekämpningsmedel kan även hittas i 
atmosfären. Resterna är inte bara från dagens spridning, utan det går även att hitta rester 
från medel som har varit förbjudna en längre tid (Wivstad 2005).   
 
Fram till början av 1960-talet kunde kemiska preparat användas i odlingar i Sverige utan 
några restriktioner och det viktiga var då att få bukt med skadegörarna. Vid 1970-talet 
började bekämpningsmedlens negativa påverkan på miljön att uppmärksammas mer, då man 
bland annat kunde se vissa arter av rovfåglars populationer minska. Det ledde till 
förbjudandet av vissa ämnen, som preparat innehållande DDT och kvicksilver (Olsson et al. 
2014). 
 
Det finns många olika metoder för att förebygga uppkomsten av skadegörare och på så vis 
minska behovet av bekämpning. Ett sätt att minska behovet och användningen av 
bekämpningsmedel är att använda integrerat växtskydd (Ehler 2006). För att använda 
bekämpningsmedel i Sverige ska principerna inom integrerat växtskydd användas i enlighet 
med 31 § Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel. Integrerat växtskydd innebär 
att ett noga övervägande av de tillgängliga växtskyddsmetoderna ska avgöra vilka åtgärder 
som är lämpliga för att hindra utvecklingen av skadegörare och begränsa behovet av kemiska 
bekämpningsmedel. För att använda bekämpningsmedel ska det vara ekonomiskt och 
ekologiskt försvarbart och minimera riskerna för miljö och människors hälsa. Odlingen ska 
också ha sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i jordbruksekosystemen och ska 
uppmuntra naturliga mekanismer för bekämpning av skadegörare och ogräs. För att använda 
bekämpningsmedel ska principerna om integrerat växtskydd tillämpas från och med 1 
januari 2014 enligt artikel 55 i EU-förordningen EG 1107/2009. 
 
Inom integrerat växtskydd finns fyra grundpelare; förebygg, bevaka, behovsanpassa och följ 
upp. Vid ett arbete med att försöka förebygga problem med ogräs, skadegörare och insekter 
kan riskerna för angrepp minska. Medvetna val kan ge möjlighet till att påverka 
förutsättningarna för ogräs, insekter, svampar och nyttodjur. Några exempel på 
förebyggande åtgärder kan vara val av odlingsplats, växtföljd, sortval och anpassad gödsling. 
Vid val av en motståndskraftig sort kan risken för sjukdomar, insektsangrepp och andra 
problem minska. Om nyttodjuren gynnas genom att de förses med föda kan de äta upp 
skadedjur (Jordbruksverket 2015 E). För att kunna välja rätt växtskyddsåtgärd vid rätt 
tidpunkt är det viktigt att följa utvecklingen i odlingen. Ett sätt för en sådan bevakning kan 
vara att utföra kontroll i fältet och kontrollera flera plantor för att få en bild av hur läget ser 
ut och vilka skadegörare som kan finnas. Ett annat sätt för att följa utvecklingen kan vara att 
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behålla en obehandlad ruta, så kallad nollruta. I nollrutan kan utveckling av ogräs och andra 
skadegörare upptäckas som kan motivera växtskyddsinsatser och sedan jämföras med hur 
växtskyddsinsatserna verkat på behandlade rutor (Jordbruksverket 2015 B). En 
behovsanpassning av växtskyddsåtgärder kan leda till ett undvikande av onödiga mängder 
bekämpningsmedel, vilket sparar både miljö och ekonomi. För att bestämma behovet av 
bekämpning finns det flera hjälpmedel att använda. Exempel på hjälpmedel kan vara 
bekämpningströsklar och prognosmodeller. Preparaten som sedan används kan väljas 
baserat på vilken effekt det har, att preparatet har effekt mot det aktuella problemet. 
Skadegörare kan utveckla resistens och blir då mindre känsliga mot bekämpningsmedel. Det 
kan undvikas om en strategi för att undvika resistens används. En strategi kan bestå av 
förebyggande åtgärder som minskar smittotrycket och på så vis bekämpningsbehovet eller att 
använda sig av en tillräcklig mängd preparat eller att växla preparat (Jordbruksverket 2015 
A). För att följa upp att de tagna bekämpningsåtgärderna har fått önskad effekt är det viktigt 
att följa upp bekämpningen. Genom att jämföra med en nollruta kan effekterna av insatserna 
upptäckas jämfört med resten av fältet. Dokumentation kan fungera som ett underlag för att 
från erfarenhet följa upp hur tagna åtgärder har verkat och bygga framtida bekämpning på. 
(Jordbruksverket 2015 D).  
 
Denna studie görs i samarbete med miljöenheten på Sala-Heby bygg och miljö. Sala ligger 
Västmanland län och Heby i Uppsala län och har ett gemensam bygg- och miljökontor 
beläget i centrala Sala.   
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka kunskaper som finns om integrerat 
växtskydd och se hur jordbrukarna i Sala kommun och Heby kommun arbetar med det. 
Undersökningen ska ge svar på hur jordbrukarna arbetar med de fyra grundpelarna som 
finns i integrerat växtskydd. Undersökningen ska även svara på om det nya regelverket har 
lett till några reella förändringar i arbetet. 
 
Frågeställningar: 

• Har jordbrukarna kunskaper om vad integrerat växtskydd är? 
• Vilka för- och nackdelar finns med integrerat växtskydd? 
• Har regelverket om integrerat växtskydd lett till en effektivare och mer ändamålsenlig 

användning av bekämpningsmedel? 
• Vilka metoder används inom integrerat växtskydd? 

 
1.3 Avgränsning 
Vid ekologisk odling används inga bekämpningsmedel (Jordbruksverket 2015 G). Denna 
studie riktar sig mot bekämpningsmedel och dess användning och omfattar därför bara 
konventionella jordbruk. Jordbrukarna som deltar brukar 50 hektar (ha) åker eller mer.  
 
1.4 Bakgrund 
Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen har tillsammans med Sveriges kommuner under 
2015 genomfört ett gemensamt tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket. 
Projektets syfte har varit att jordbrukarna och miljöinspektörerna ska få kunskap om vad 
integrerat växtskydd är samt att effektivisera och samordna tillsynen. Integrerat växtskydd 
består av fyra grundpelare; förebygg, bevaka, behovsanpassa och följ upp. För att uppfylla 
kriterierna inom integrerat växtskydd ska det finnas någon åtgärd under respektive område. 
Det innebär att man som jordbrukare ska ha ett tänk kring arbetet med växtskydd och 
användandet av åtgärder som är praktiskt och ekonomiskt möjliga för att kunna 
behovsanpassa användningen av bekämpningsmedel.  (Jordbruksverket 2015 F).  
 
Jordbruket har en påverkan på miljön och människors hälsa, och omfattas av de svenska 
miljömålen. Miljömålet Ett rikt odlingslandskap är ett av miljömålen som påverkas av 
jordbruket. För att ett långsiktigt och hållbart jordbruk ska kunna förenas med en god 
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miljöhänsyn och lönsamhet krävs det att produktionen sker på ett sätt som både bevarar och 
utvecklar natur och kulturvärden, samtidigt som det behåller produktionsförmågan som 
marken har. Det är även viktigt att jordbruket har möjlighet att drivas på ett 
konkurrenskraftigt sätt. För att kunna bevara den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena som finns krävs det insatser för att begränsa exploateringen av 
jordbruksmark (Miljömål 2015 A). En av preciseringarna inom Ett rikt odlingslandskap är att 
åkermarkens egenskaper och processer ska bibehållas (Miljömål 2012). Miljömålet Giftfri 
miljö påverkas också av jordbruket. Genom användande av kemiska bekämpningsmedel 
sprids dessa till miljön. De kemiska bekämpningsmedlen som används hamnar i både miljön 
och produkter, vilken kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön (Miljömål 2015 B). 
Spridningen av bekämpningsmedel gör även att miljömålen Levande sjöar och vattendrag 
och Grundvatten av god kvalitet påverkas av jordbruket (Miljömål 2015 C). 
 
1.5 Lagar och regler 
Som verksamhetsutövare har man i enlighet med Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap. 2 § en 
skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art för att 
skydda människors hälsa och miljö. Som verksamhetsutövare ska man veta vad som gäller 
för verksamheten.  
 
Verksamhetsutövaren ska, i enlighet med Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap. 3 § vidta de 
försiktighetsmått och utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten medför olägenhet eller skada för miljön eller människors hälsa 
och använda sig av bästa möjliga teknik. Åtgärderna som tas ska vara rimliga i avseende på 
nyttan kontra kostnaderna för detta i enlighet med Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap. 7 §. 
Det ska vara ekonomiskt försvarbart att genomföra åtgärderna.  
 
Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel 31 § anger att det i artikel 55 i förordning 
EG nr 1107/2009 finns bestämmelse om att för att använda bekämpningsmedel ska de 
allmänna principerna om integrerat växtskydd följas och gäller från 1 januari 2014. Vidare i 
samma förordning (SFS 2014:425) anger 33 § att vid övervägande om att använda 
bekämpningsmedel så ska den metod eller medel som ska användas vara minst skadligt för 
miljö och människors hälsa om flera medel eller metoder är tillgängliga. Samma förordning 
(SFS 2014:425) anger i 11 § att de som använder bekämpningsmedel ska erbjudas utbildning 
som ska ge tillräcklig kunskap om ämnesområdet för att främja en hållbar användning av 
bekämpningsmedel. Ansvaret för denna behörighetsutbildning är enligt samma paragraf 
Statens jordbruksverk när det gäller jordbruk.  
 
 
2 Material och metod 
 
2.1 Litteraturstudie 
Sökmotorer som har använts har varit Web of science och Google scholar för att hitta 
vetenskapliga artiklar. Sökord som har använts har varit växtskydd, pesticide, management, 
effect, agriculture, jordbruk, lantbruk och bekämpningsmedel. Material har också hämtats 
från olika myndigheters hemsidor, främst Jordbruksverket. Även gällande lagstiftning har 
använts som underlag. 
 
2.2 Enkätundersökning 
För att få reda på hur jordbrukarna arbetade med integrerat växtskydd har en enkät (bilaga 1) 
tagits fram. Enkäten bygger på en checklista (Jordbruksverket 2015 C) som Jordbruksverket 
och Kemikalieinspektionen tagit fram till ett projekt angående bekämpningsmedel i 
jordbruket. Enkäten består främst av flervalsfrågor men motiveringar efterfrågas på en del av 
frågorna. Den består av en allmän del och följer sedan principerna inom integrerat 
växtskydd. På de flesta av frågorna kan flera alternativ väljas för att ge en bättre syn på hur 
arbetet går till då flera metoder kan användas för samma syfte. För att få fram jordbrukare 
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som brukar mer än 50 ha åker har ett uttag ur Lantbruksregistret för år 2014 begärts ut från 
Statistiska centralbyrån, som gällde jordbruk med växtodling, djurskötsel eller eventuell 
trädgårdsodling med en areal över 50 ha. Jordbrukarna som fått ta del av enkäten finns i 
kommunerna Sala och Heby. Enkäten skickades ut tillsammans med en tjänsteskrivelse 
(bilaga 2).  
 
Svaren från enkäten sammanställdes punktvis för att få reda på kunskaperna och metoderna 
som användes av jordbrukarna. Resultatet sammanställs för att se vilka metoder som 
tillämpas och vilka eventuella brister som kan finnas.   
 
 
3 Resultat 
Resultatet bygger på enkätsvaren där det under merparten av frågorna var möjligt att ange 
flera alternativ.  
 
3.1 Allmänt 
Sammanlagt skickades 238 enkäter ut och tre platsbesök genomfördes. Två enkäter kunde 
inte levereras på grund av felaktig information. 115 enkätsvar inkom och tre enkäter fylldes i 
på plats. Av 118 inkomna enkäter av sammanlagt 236 utskickade och 3 platsbesök blev 
svarsfrekvensen 49,4 %. 16 av verksamheterna var nedlagda, utarrenderade eller hade lämnat 
enkäten ofullständigt ifylld. Av de 102 återstående var 38 jordbruk ekologiska. 64 jordbruk 
var konventionella och är med i denna studie. Merparten av dessa, 46 stycken, var 
växtodlingsgårdar och resterande var djurgårdar med växtodling. 69 % av gårdarna brukar 
mellan 50 och 200 ha. Den största gården var 500 ha och 4 verksamheter angav inte hur 
många ha åker de brukade. Ett fåtal gårdar hade ingen typisk växtföljd, utan anpassade 
växtföljden efter faktorer som jordart, månad och år och ett fåtal verksamheter angav ingen 
växtföljd. Djurgårdarna med växtodling hade generellt mer vall i växtföljden, medans 
växtodlingsgårdarna hade en mer varierad växtföljd.  
 
62,5 % av jordbrukarna hade inte någon certifiering eller någon uppköpare som ställde krav 
kring odlingen (tabell 1). Sammanlagt var 37,5 % certifierade eller hade uppköpare med krav 
på odlingen. Lite mer än hälften av dessa var delvis certifierade eller hade uppköpare som 
ställde krav kring odlingen.  
 
Tabell 1. Enkätsvar om verksamheterna var certifierade eller hade uppköpare som ställde krav på odlingen. 

Är verksamheten certifierad eller odlas 
det till någon uppköpare som ställer krav 
kring odlingen? 

Svarsantal Procent 

Ja 11 17,2 % 
Nej 40 62,5 % 
Delvis 13 20,3 % 
Sammanlagt 64 100 % 

 
71,9 % anlitade rådgivare (tabell 2) till växtskyddet. 24 stycken av dessa anlitade en säljande 
rådgivare och 16 anlitade en fristående rådgivare. 28,1 % anlitade inte någon rådgivare till 
växtskyddet. 
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Tabell 2. Enkätsvar angående om verksamheterna anlitade rådgivare till växtskyddet. 
Anlitas någon rådgivare till växtskyddet? Svarsantal Procent 
Ja 46 71,9 % 
 Varav säljande  24  
 Varav fristående 
 Varav fristående och säljande 
 Varav ej angett 

 16 
 3 
 3 

 

Nej 18 28,1 % 
Sammanlagt 64 100 % 

 
Bekämpningen utfördes (tabell 3) vanligen av en entreprenör, 42,2 %, eller den 
driftansvarige, 39,1 %. Runt var tionde hade egen personal som utförde bekämpningen. Ett 
fåtal angav att det var den driftansvarige med en entreprenör eller rådgivare som 
tillsammans utförde bekämpningen överlät ansvaret på egen personal tillsammans med en 
entreprenör.  
 
Tabell 3. Enkätsvar angående vem som utförde bekämpningen. 

Vem utför bekämpningen? Svarsantal Procent 
Driftansvarige 25 39,1 % 
Egen personal 7 10,9 % 
Entreprenör 27 42,2 % 
Driftansvarige/egen personal 2 3,1 % 
Driftansvarige/entreprenör 3 4,7 % 
Sammanlagt 64 100 % 

 
81,2 % kände till begreppet integrerat växtskydd (tabell 4), varav 23,4 % delvis kände till 
begreppet. Information om integrerat växtskydd (figur 1) hade kommit från 
behörighetskursen där 27 jordbrukare fått information och genom lantbruksmedia som 26 
angav att de hade fått information från. Det var även vanligt att information kommit från 
rådgivare, lantbruksträffar och internet. 4 stycken angav andra källor, där de angav att de 
hade fått information från Växtskyddscentralen och Jordbruksverket. Flera hade fått 
information från flera källor. Närmare en femtedel, 18,8 %, angav att de inte kände till 
begreppet integrerat växtskydd (tabell 4). 
 
Tabell 4. Enkätsvar angående om verksamhetsutövarna kände till begreppet integrerat växtskydd. 

Känner du till begreppet integrerat växtskydd? Svarsantal Procent 
Ja 37 57,8 % 
Delvis 15 23,4 % 
Nej 12 18,8 % 
Sammanlagt 64 100 % 
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Figur 1. Enkätsvar om vart verksamhetsutövarna fått information om angående integrerat växtskydd. 
 
För att ge sina grödor goda förutsättningar (figur 2) gödslade de flesta efter grödans behov. 
Över hälften dränerade och kalkade. 20 vidtog åtgärder som förbättrade markstrukturen och 
6 av de svarande angav övriga åtgärder, med svar som växtföljd, sortval och plöjning. 
 

 
Figur 2. Enkätsvar om vilka åtgärder verksamhetsutövarna vidtog för att ge sina grödor goda förutsättningar. 
 
På frågan om regelverket hade påverkat verksamheten (tabell 5) svarade 14,1 % inte på 
frågan. 62,5 % ansåg att det nya regelverket inte hade påverkat verksamheten, varav runt en 
tredjedel motiverade svaret med att de alltid hade arbetat efter dessa principer. Andra 
motiveringar till att regelverket inte hade påverkat verksamheten som nämndes av någon 
enstaka var att ansvaret överläts på en entreprenör och att verksamheten inte var något 
komplicerad. 23,4 % ansåg att deras verksamhet hade påverkats av det nya regelverket, med 
motiveringar som mer arbete, mindre sådd areal och mer planeringsarbete.  
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Tabell 5. Enkätsvar angående om det nya regelverket kring integrerat växtskydd påverkat verksamheten. 
Har det nya regelverket om integrerat 
växtskydd påverkat verksamheten? 

Svarsantal Procent 

Ja 15 23,4 % 
Nej 40 62,5 % 
Ej angett 9 14,1 % 
Sammanlagt 64 100 % 

 
3.2 Förebygg 
De vanligaste metoderna som användes för att förebygga problem med ogräs (figur 3) var 
plöjning och rensning av utsäde som 55 angav. Andra vanliga metoder var växtföljd, 
anpassad utsädesmängd, välförberedd såbädd och anpassad såtidpunkt. Runt en fjärdedel av 
verksamhetsutövarna använde metoder som rengöring av maskiner, val av 
konkurrenskraftiga sorter samt insådd, medans ett fåtal använde falsk såbädd, blindharvning 
eller andra metoder. Andra metoder som angavs var höstbearbetning, sprutning, ogräsmedel 
och dränering. En verksamhetsutövare ansåg att ogräs inte var ett aktuellt problem och 
utförde inga förebyggande åtgärder. 
 

 
Figur 3. Enkätsvar om vilka metoder som användes för att förebygga ogräs. 
 
Metoder som användes för att förebygga problem med svampangrepp (figur 4) var främst 
växtföljd som 50 jordbrukare angav och 42 använde sundhetstestat eller certifierat utsäde 
som betas efter behov. Runt hälften svarade även sortval och bearbetning av skörderester. 7 
stycken använde inga förebyggande metoder mot svampangrepp då det inte var aktuellt för 
deras verksamhet.   



8 
 

 

 
Figur 4. Metoder som användes för att förebygga svampangrepp. 
 
För att förebygga problem med insekter (figur 5) tillämpades växtföljd och en välförberedd 
såbädd för snabb etablering som de främsta förebyggande metoderna. Det var även vanligt 
att anpassa såtidpunkten och välja grödor. Det var sammanlagt 16 jordbrukare som inte 
vidtog någon förebyggande metod mot insekter då det inte ansågs aktuellt, och 6 stycken 
vidtog inga förebyggande åtgärder mot insekter.  
 

 
Figur 5. Enkätsvar angående metoder som används för att förebygga insektsangrepp. 
 
För att skona och gynna nyttodjur (figur 6) tillämpades sprutfria kantzoner och företräde 
gavs för skonsamma och selektiva preparat som de vanligaste metoderna. Lite mer än en 
fjärdedel valde att spara tidigt blommande träd och buskar och ett mindre antal valde att 
anlägga livsmiljöer, som exempelvis blommande kantzoner. 7 stycken använde andra 
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metoder, där mindre osådda ytor, direktsådd och anpassad såtidpunkt nämndes som 
åtgärder. 7 stycken saknade åtgärder för att skona eller gynna nyttodjur. 
 

 
Figur 6. Åtgärder som används för att skona och gynna nyttodjur. 
 
3.3 Bevaka 
Nästan 9 av 10 angav att det var den driftansvarige som hade ansvaret för att bevaka de 
växtskyddsproblem som kan uppkomma (tabell 6). 3 % genomförde ingen bevakning alls, och 
resterande överlät ansvaret på antingen personal, entreprenör eller rådgivare. Runt en 
tredjedel tog hjälp av en rådgivare, lite mer än var fjärde tog hjälp av en entreprenör och 12,5 
% av en anställd. Många av de driftansvariga hade hjälp av antingen en rådgivare, 
entreprenör eller en anställd. En majoritet hade den driftansvarige med hjälp av en annan 
part för att hålla koll på växtskyddsproblemen som kan förekomma. 
 
Tabell 6. Enkätsvar angående vilka som håller koll på växtskyddsproblemen som kan förekomma. 

Vilka håller koll på växtskyddsproblemen 
som kan uppkomma? 

Svarsantal Procent 

Driftansvarige 57 89,1 % 
Anställd 8 12,5 % 
Rådgivare 21 32,8 % 
Entreprenör 17 26,6 % 
Annan 1 1,6 % 
Ingen kontroll genomförs 2 3,1 % 

 
3.4 Behovsanpassa 
En av de som svarade på enkäten lämnade alla frågor blanka under frågorna om 
behovsanpassning, och därför är svaren baserade på 63 enkätsvar.  
 
Den som fattade beslut om vilka växtskyddsåtgärder som användes (tabell 7) var främst den 
driftansvarige, vilket 93,7 % uppgav. 23,8 % respektive 22,2 % tar hjälp av en rådgivare 
respektive entreprenör, medans 9,5 % tar hjälp av en anställd. 3,2 % uppgav under annan att 
det är ekonomin som avgjorde vilka växtskyddsåtgärder som skulle vidtas. Flertalet använde 
sig av den driftansvarige med antingen rådgivare, entreprenör eller anställd som hjälp för att 
bestämma vilka växtskyddsåtgärder som skulle vidtas. 
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Tabell 7. Enkätsvar angående vilka som fattar beslut om växtskyddsåtgärderna som kan förekomma. Flera 
svarsalternativ var möjliga. 

Vilka fattar beslut om växtskyddsåtgärder? Svarsantal Procent 
Driftansvarige 59 93,7 % 
Entreprenör 14 22,2 % 
Rådgivare 15 23,8 % 
Anställd 6 9,5 % 
Annan 2 3,2 % 

 
Hjälpmedel och beslutsstöd som användes för att bestämma behovet av bekämpning (figur 7) 
var främst bevakning och egen erfarenhet. Även att använda bekämpningströsklar, 
växtodlingsbrev och rådgivare var vanliga hjälpmedel och beslutsstöd. Ett fåtal angav andra 
hjälpmedel och beslutsstöd, som grannar och kollegor. 
 

 
Figur 7. Enkätsvar angående vilka hjälpmedel och beslutsstöd som används för att bestämma 
bekämpningsbehovet. 
 
En majoritet av verksamheterna, 59 stycken, använde kemisk bekämpning som en 
växtskyddsåtgärd (figur 8). Många valde att plocka för hand och mekanisk ogräsbekämpning. 
Ett fåtal vidtog andra växtskyddsåtgärder, som certifierat utsäde och en angav att inga 
växtskyddsåtgärder vidtogs. 
 

 
Figur 8. Enkätsvar angående vilka växtskyddsåtgärder som verksamheterna använde. 
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För de 59 verksamheterna som använde kemisk bekämpning var det flera aspekter som 
avgjorde valet av de lämpligaste preparaten (figur 9). De vanligaste aspekterna var att välja 
preparaten som hade bäst effekt gentemot syftet och att följa rådgivarens rekommendationer. 
Andra vanliga aspekter i valet av preparat var om de var skonsamma mot nyttodjur, om de 
var ekonomiskt fördelaktiga och att välja preparat som hade minst biverkningar på miljön. 
Närmare en tredjedel valde preparat som var bäst ur hanteringssynpunkt och 13 stycken 
valde preparat med minst hälsopåverkan. Ett mindre antal angav att de lät sprutföraren välja 
preparat. 
 

 
Figur 9. Enkätsvar angående vilka aspekter som spelade in vid valet av kemiska preparat. 
 
För att undvika att större mängder preparat än nödvändigt användes (figur 10) angav 56 att 
de sprutade vid optimala förhållanden. Andra vanliga metoder för att undvika onödiga 
mängder preparat var dosnyckel och rådgivarens rekommendationer som runt hälften angav. 
14 stycken angav att de använde punktbehandling, 11 stycken utnyttjade 
precisionsstyrningssystem och ett fåtal använde kantbehandling. 
 

 
Figur 10. Enkätsvar angående metoder som används för att undvika onödiga mängder preparat. 
 
För att undvika problem med resistenta ogräs, insekter och svampar (figur 11) växlade 47 
stycken preparat och 36 valde tidpunkt för att få en optimal effekt. Andra metoder som 
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vanligen användes var att följa bekämpningströsklarna, välja effektiva preparat och blanda 
preparat. 6 verksamhetsutövare vidtog inga åtgärder för att undvika resistens.  
 

 
Figur 11. Enkätsvar angående metoder för att undvika resistenta ogräs, insekter och svampar. 
 
De vanligaste metoderna som användes för att undvika liggsäd och ax- och stråbrytning 
(figur 12) var främst sortval, att anpassa gödslingen och utsädesmängden. Ett fåtal angav 
andra metoder, som sensorer och att förlita sig på väder och vind. Ett fåtal saknade en 
strategi för att undvika liggsäd och ax- och stråbrytning, och en ansåg inte att det var aktuellt.  
 

 
Figur 12. Enkätsvar angående strategier som användes för att undvika liggsäd och ax- och stråbrytning. 
 
3.5 Följ upp 
Under frågorna om uppföljande av bekämpningsåtgärderna lämnade tre stycken helt blankt, 
och därför är följande svar baserat på 61 enkätsvar. För att följa upp om 
bekämpningsåtgärderna hade fått en bra effekt (tabell 8) angav 59,0 % att de använde 
obehandlade rutor och 41,0 % genom dokumentation i exempelvis växtodlingsplan, karta 
eller sprutjournalen. 37,7 % angav andra uppföljningsåtgärder, där nästan 3 av 4 angav 
inspektion i fält, och någon enstaka angav minnet, efterkontroll, erfarenhet och egenkontroll 
och erfarenhet. Ingen av de svarande angav att uppföljning av bekämpningsåtgärderna inte 
genomfördes.  
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Tabell 8. Enkätsvar angående hur verksamhetsutövarna följer upp att bekämpningsåtgärderna har fått en bra 
effekt. 

Hur följer du upp att bekämpningsåtgärderna fått en 
bra effekt? 

Svarsantal Procent 

Obehandlade rutor 36 59,0 % 
Dokumentation i växtodlingsplan, karta eller sprutjournal 25 41,0 % 
Annat 23 37,7 % 
Följs inte upp 0 0 % 

 
 
4 Diskussion 
 
4.1 Kunskaper om integrerat växtskydd 
Mer än fyra av fem ansåg att de kände till begreppet integrerat växtskydd. Merparten av 
dessa ansåg sig känna till det bra, medans 23,4 % ansåg att de delvis var bekanta med 
begreppet. Kunskapen kring vad integrerat växtskydd är hade kommit från olika källor, runt 
hälften hade fått information från behörighetskursen eller lantbruksmedia. Nästan var femte, 
18,8 %, angav att de inte kände till begreppet integrerat växtskydd.  
 
För att få använda bekämpningsmedel klass 1 och klass 2 yrkesmässigt ska 
behörighetskursen ha genomförts i enlighet med 18 och 19 § Förordning (SFS 2014:425) om 
bekämpningsmedel. De svarande som inte känner till begreppet integrerat växtskydd borde 
därför sakna behörighet för att använda bekämpningsmedel och saknar därför kunskaperna 
kring detta som behörighetskursen hade kunnat ge. Dessa överlät 
bekämpningsmedelsanvändningen på en annan part. Information om vad integrerat 
växtskydd innebär kan komma från flera olika källor, som har frångått de som inte har 
behörighet för att använda bekämpningsmedel.  
Som verksamhetsutövare har man ett ansvar i enlighet med Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 
kap. 2 § skyldighet att skaffa kunskap kring vad som gäller för den aktuella verksamheten. 
Anlitas någon annan part som har ansvar för bekämpningen kan gällande regler ändå följas, 
om denna part har tagit över en del av ansvaret eller fungerar vägledande.  
 
4.2 Lagens påverkan på arbetet 
På frågan om regelverket kring användandet av integrerat växtskydd hade påverkat 
jordbrukarnas verksamhet svarade 55 av 64 stycken på frågan. 62,5 % ansåg inte att 
regelverket hade påverkat verksamheten, och runt var tredje av dessa motiverade detta med 
att arbetet även tidigare skedde på detta sätt. 23,4 % ansåg att det nya regelverket hade 
påverkat verksamheten, med motiveringar som mer arbete, mindre sådd areal och ett mer 
genomtänkt arbete.  
 
En majoritet ansåg inte att deras arbete hade påverkats något av regelverket. Många hade 
redan arbetat efter principerna inom integrerat växtskydd och ansåg att skillnaden är att det 
kommit ett namn på det. Av de 23,4 % som angett att det har påverkat arbetet upplevde att 
det hade uppkommit mer arbete och krävdes mer planering. Någon enstaka hade även fått 
mindre sådd areal. Anledningen till att det blivit mindre sådd areal angavs inte. Om 
merarbetet som regelverket inneburit har medfört några fördelar, som ekonomisk besparing 
till följd av mindre bekämpning eller större skördar, framgick inte. Merarbeten kan ha en 
effekt att de förebyggande åtgärderna gör att det kan komma att krävas mindre bekämpning 
om behovet av bekämpning minskar, vilket skulle kunna leda till att merarbetet senare kan 
upplevas som en besparing.  
 
Som verksamhetsutövare har man ansvar att, i enlighet med Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 
kap. 3 § en skyldighet att utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som krävs 
för att kunna förebygga, hindra eller motverka att verksamheten och dess arbete medför 
olägenheter för människor hälsa och miljön. Även bästa möjliga teknik ska användas, som 
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ska vara rimliga både ekonomiskt och ekologiskt i enlighet med Miljöbalken (SFS 1998:808) 
2 kap. 7 §. Om arbetet som jordbrukarna nu genomför efter principerna i integrerat 
växtskydd har lett till ett mindre bekämpningsbehov till följd av mer förebyggande åtgärder 
och bevakning kan det göra att arbetet i slutändan jämnar ut sig. Att följa principerna i 
integrerat växtskydd kan ge en ökad kostnad då det kan bidra till mer förebyggande metoder 
och bevakad utveckling kring de växtskyddsproblem som kan uppkomma, men kostnaderna 
skulle kunna vägas upp med att mindre bekämpning behövs. Om jordbrukarna nu använder 
sig av integrerat växtskydd har regelverket lett till ett mer hållbart och ändamålsenligt 
användande av bekämpningsmedel då metodernas syfte är att minska behovet av 
bekämpning. 
 
4.3 Metoder som används inom integrerat växtskydd 
För att uppfylla metoderna inom integrerat växtskydd ska det finnas någon åtgärd under 
respektive område. Integrerat växtskydd har fyra grundpelare, förebygg, bevaka, 
behovsanpassa samt följ upp. Som jordbrukare ska man arbeta efter dessa principer. 
Åtgärderna som tas ska vara praktiskt möjliga och ekonomiskt rimliga för att få en 
behovsanpassad användning av bekämpningsmedel. (Jordbruksverket 2015 F).  
 
4.3.1 Förebyggande åtgärder 
En ansåg att ogräs inte var ett problem och vidtog därför inga förebyggande åtgärder. Alla 
som ansåg att ogräs var ett problem använde en eller flera metoder för att förebygga detta. 
Plöjning, rensning av utsäde och växtföljd var de vanligaste metoderna. Svampangrepp var 
det 7 verksamhetsutövare som ansåg att det inte fanns ett problem med och därför använde 
inte de några förebyggande metoder för detta. Resterande hade en eller flera metoder för att 
förebygga svampangrepp, där de vanligaste metoderna var växtföljd och att använda 
certifierat eller sundhetstestat utsäde. Insekter ansåg var fjärde att det inte fanns några 
problem med och närmare 10 % använde inga förebyggande metoder mot insektsangrepp. 
Hur stort problemet var med insekter för dessa framgick inte. Lite mer än en tredjedel 
saknade metoder för att förebygga insektsangrepp. Av de som hade förebyggande metoder 
mot insektsangrepp var de vanligaste metoderna växtföljd och en välförberedd såbädd för 
snabb etablering. 6 stycken vidtog inga åtgärder för att skona och gynna nyttodjur. De som 
hade någon åtgärd för detta använde vanligen sprutfria kantzoner och skonsamma och 
selektiva preparat.  
 
För att förebygga problem med ogräs och svampangrepp vidtog alla som ansåg att det var 
aktuellt en eller flera metoder för att förebygga det. Mer än var tredje saknade metoder för att 
förebygga insektsangrepp, men merparten av dessa ansåg inte att det var aktuellt. 9,4 % 
vidtog inga åtgärder för att förebygga insektsangrepp och för att skona eller gynna nyttodjur. 
Genom att inte ha några förebyggande åtgärder mot insektsangrepp kan det vid förekomst av 
detta krävas snabbare och intensivare bekämpning för att få bukt med problemet. Det är 
både tidskrävande och en ekonomisk aspekt för det, vilket skulle kunna vägas upp mot 
merarbetet som förebyggande åtgärder medför. Genom att använda förebyggande åtgärder 
kan problemet istället undvikas. Ogräs och svampangrepp förebyggde alla, och merparten 
hade förebyggande metoder för insektsangrepp och vidtog åtgärder för att skona och gynna 
nyttodjuren.  
 
Förebyggande åtgärder hade samtliga som ansåg sig ha problem med ogräs och svampar, 
medans 9,4 % inte förebyggde angrepp mot insekter eller vidtog några åtgärder för att gynna 
och skona nyttodjuren. Alla hade någon förebyggande åtgärd, så trots att ett antal saknade 
förebyggande metoder mot insekter och inte hade någon åtgärd för att skona eller gynna 
nyttodjuren så var förebyggande åtgärder något som alla arbetade med.   
 
4.3.2 Bevaka 
En klar majoritet hade den driftansvarige som ansvarig för bevakningen. Det var även vanligt 
att ha någon annan part, som en anställd, en entreprenör eller rådgivare som hjälp medans 
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7,8 % helt överlät ansvaret för bevakningen på någon annan än den driftansvarige. 
Sammanlagt var det 3,1 % av verksamheterna som inte genomförde någon bevakning över de 
växtskyddsproblemen som kunde uppkomma.  
 
3,1 % saknade bevakning och kan därför inte anses uppfylla kraven på bevakningen. 
Merparten hade dock bevakning och ofta var det den driftansvarige med en annan part. 
Genom att ha den driftansvarige och en annan part som ansvarig för bevakningen kan arbetet 
göras effektivare. Den driftansvarige kan bidra med egen erfarenhet från den specifika 
verksamhet och tillsammans med en entreprenör eller rådgivare kan det fattas beslut som är 
mer lämpade för den specifika verksamheten. Om ansvaret helt läggs över på en annan part 
än den driftansvarige, eller alternativt en anställd, försvinner den egna erfarenheten vilket 
kan göra att bevakningen kan bli mer allmän och växtskyddsproblemen som bevakas kan då 
bli vad som vanligen brukar kunna uppstå.  
 
4.3.3 Behovsanpassa 
93,7 % angav att det var den driftansvarige som fattade beslut om vilka växtskyddsåtgärder 
som skulle användas. Resterande 6,3 % överlät ansvaret på entreprenör, en anställd eller 
rådgivare, och många använde sig av någon av dessa i samråd med den driftansvarige. För att 
kunna bestämma behovet av bekämpningen använde många olika hjälpmedel och 
beslutsstöd. Bevakning i fält var ett vanligt hjälpmedel för att bestämma behovet av 
bekämpning. Genom en överblick som bevakning i fält ger kan åtgärderna bli bättre 
anpassade efter de aktuella problemen. Det var vanligt med fler än ett hjälpmedel eller 
beslutsstöd, vilket kan göra att bekämpningen blir bättre lämpad för förutsättningarna. 93,7 
% använde kemisk bekämpning, vilket var den bekämpningsmetod som användes av flest. 
Det var även vanligt med att plocka för hand. En använde inga växtskyddsåtgärder alls. För 
att välja de lämpligaste kemiska preparat var det preparaten som hade bäst effekt mot syftet 
som var den vanligaste aspekten som 44 stycken angav. Rådgivarens rekommendation var 
även det en aspekt som var vanlig för att bestämma preparat, medans preparaten med minst 
hälsopåverkan vägde in för 13 stycken. Runt hälften valde preparat som var ekonomiskt 
fördelaktiga eller preparat med minst biverkningar på miljön. För att undvika att onödiga 
mängder preparat användes valde 56 stycken att spruta vid optimala förhållanden. Runt 
hälften använde sig även av dosnyckel och följde rådgivarens rekommendationer. För att 
undvika att skadegörarna utvecklade resistens växlade 47 stycken preparat och 36 valde 
tidpunkt för att få optimal effekt. 6 verksamhetsutövare saknade metod för att undvika 
resistens. För att undvika liggsäd och ax- och stråbrytning valde de flesta sorter som är bättre 
anpassade och anpassade gödslingen. 3 verksamheter saknade strategi för att undvika liggsäd 
och ax- och stråbrytning.  
 
De flesta använde flera olika växtskyddsåtgärder och merparten använde kemisk 
bekämpning. Det som vägde tyngst vid valet av bekämpningsmedel var preparaten med bäst 
effekt gentemot syftet, vilket är vad syftet med bekämpningen är. Preparaten som används 
ska vara lämpade mot syftet mot det specifika problemet som finns. Åtgärderna som tas ska 
vara rimliga sett mot det ekonomiska kontra ekologiska aspekter, och runt hälften angav att 
ekonomisk fördelaktighet och biverkningar vägde in i valet av preparat. Hälsoaspekterna vid 
val av preparat var en faktor som bara runt en fjärdedel tog i åtanke och runt var tredje tyckte 
även att hanteringen var en avgörande faktor. Syftet med bekämpningen vägde mest vid val 
av preparat. Det fanns även ett tänk kring hur bekämpningen skulle gå till för att undvika 
onödiga mängder preparat och resistans.  
 
Alla svarande hade ett tänk kring bekämpningen och vidtog åtgärder som verkade vara 
ändamålsenliga med syftet för bekämpningen. 
 
4.3.4 Följ upp 
Under uppföljande åtgärder var det tre verksamhetsutövare som lämnade enkäten blank. 
Frågan kan ha missats av dessa, och togs därför bort i resultatet. Av de 61 jordbrukarna som 
svarade hade alla minst en uppföljande åtgärd. 59,0 % använde obehandlade rutor, så kallade 
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nollrutor. Genom att lämna en nollruta kan den användas som referens för att se att tagna 
åtgärder har fått en önskad effekt. 41,0 % använde sig av dokumentation av något slag. 
Dokumentation kan sparas och användas i framtiden för att se vad som har fått vilken effekt 
och hjälpa till i valet av framtida åtgärder. 37,7 % angav andra metoder, där kontroll i fält 
angavs av runt var fjärde.  
 
Alla verksamhetsutövare hade en metod eller flera för uppföljning av bekämpningens verkan. 
De som inte svarade kan ha missat frågan på grund av enkätens utformning, då den sista 
frågan hamnade på en egen sida. Eftersom alla svarande följde upp om åtgärderna hade fått 
en önskad effekt har de vidtagit någon uppföljande åtgärd och uppfyllde kravet om 
uppföljning.  
 
4.3.5 Arbetar jordbrukarna efter principerna inom integrerat växtskydd? 
Alla som ansåg att problem med ogräs och svampangrepp fanns hade metoder för att 
förebygga problemen. För problem med insekter och för att gynna och skona nyttodjur var 
det närmare 10 % som inte vidtog några åtgärder för att förebygga eller skona dessa. 3,1 % av 
verksamhetsutövarna hade ingen bevakning över de växtskyddsproblemen som kan 
förekomma. För att behovsanpassa bekämpningsåtgärderna använder merparten av 
jordbrukarna flera växtskyddsåtgärder. För att välja preparat till kemisk bekämpning är det 
vanligen flera faktorer som spelar in i valet och för att undvika onödiga mängder preparat 
väljer de flesta att spruta vid optimala förhållanden. Runt 10 % vidtog inga åtgärder för att 
förhindra att ogräs, insekter och svampar utvecklar resistens. För att följa upp att 
bekämpningsåtgärderna har fått en bra effekt hade samtliga en eller flera metoder för att 
följa upp. 
 
Den största bristen som fanns vid arbetet med integrerat växtskydd var att 3,1 % saknade 
bevakning. Förebyggande åtgärder mot insekter och gynnande och skonandet av nyttodjur 
var det närmare 10 % som saknade, men dessa vidtog någon förebyggande åtgärd för ogräs 
och svampar. De 3,1 % som inte hade någon bevakning kan inte anses följa principerna inom 
integrerat växtskydd. Av de som saknade metoder för att förebygga insektsangrepp eller 
metoder för att gynna och skona nyttodjur hade förebyggande metoder för ogräs eller 
svampar. De hade ett förebyggande arbete men inte ett helhetstänk kring förebyggandet.  
 
Trots att närmare var femte inte ansåg att de var bekanta med begreppet integrerat 
växtskydd så följde merparten av jordbrukarna principerna inom integrerat växtskydd.  
 
4.4 För- och nackdelar med integrerat växtskydd 
För de som anser att reglerna om användandet av integrerat växtskydd har påverkat 
verksamheten har angett att de fått mer arbete, mindre sådd areal och mer planeringsarbete. 
Sådana konsekvenser kräver tid och pengar. Att uppfylla principerna inom integrerat 
växtskydd kan vara komplicerat och tidskrävande, då det kan vara många olika skadegörare 
som ska bevakas (Ehler 2006). Genom att bevaka och förebygga uppkommer kostnader i ett 
tidigare skede i verksamheten. Ett effektivt arbete med förebyggande metoder kan göra att 
mindre växtskyddsåtgärder krävs i ett senare skede. Bekämpningen kan på så vis 
effektiviseras och anpassas bättre efter behovet av bekämpning. Mindre bekämpning innebär 
mindre kostnader. En behovsanpassad bekämpning kan göra att onödiga mängder 
bekämpningsmedel undviks, vilket sparar både miljö och ekonomi. Bekämpning är 
nödvändig för att få en så bra avkastning som möjligt (Olsson et al. 2014), men genom att 
minska bekämpningsbehovet och använda mer riktade bekämpningsåtgärder kan en mer 
hållbar bekämpning uppnås.  
 
Genom att bekämpningsmedel kan förbjudas kan antalet godkända bekämpningsmedel 
minska, vilket kan göra det svårare att växla preparat som kan leda till att resistens utvecklas 
(Lamichhane et al. 2014). För att kunna minska användandet och behovet av 
bekämpningsmedel och utvecklandet av resistens kan det behöva utvecklas fler metoder som 
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följer integrerat växtskydd. För att kunna få fram mer motståndskraftiga grödor och mer 
hållbara växtskyddsmetoder krävs det en större förståelse för faktorerna som påverkar 
skadegörarnas utveckling och anpassning. För att kunna minska behovet av kemiska 
bekämpningsmedel finns olika sätt att tackla problemet, ett är att använda mer resistenta 
grödor och ett annat är att utforska naturliga mekanismer som kan hindra eller motverka 
skadegörare i ekosystemet. (Lucas 2010) 
 
Det kan vara svårt att mäta effekterna av att arbeta med integrerat växtskydd. För att veta 
vad avkastningen blivit med åtgärderna som har tagits måste de ställas mot vad de teoretiska 
förlusterna hade blivit mot arbetet utan detta tänk. (Ehler 2006) 
 
4.5 Slutsats 
Genom att använda principerna inom integrerat växtskydd kan en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel uppnås där bekämpningen är mer anpassad efter behovet. Förebyggande 
metoder mot insekter och åtgärder som skonar eller gynnar nyttodjur är det en del som inte 
tar i åtanke i det förebyggande arbetet. 3,1 % har ingen bevakning av vilka 
växtskyddsproblem som kan uppkomma. Kunskaperna om vad integrerat växtskydd innebär 
saknade närmare en femtedel, men trots detta arbetade de flesta efter principerna. 
 
4.6 Förslag på framtida studier 
Framtida studier inom ämnet kan vara att se varför insekter och nyttodjur inte tas i åtanke på 
samma sätt som ogräs och svampar. Anses det vara ett mindre förekommande problem än 
ogräs och svampar? En annan studie kan vara att göra en kartläggning för att se om 
bekämpningsmedelsanvändningen har minskat som en följd av mer riktade 
bekämpningsåtgärder efter implementering av integrerat växtskydd.  
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Dxfd  

Bilaga 1 Enkät 

Enkät för bekämpningsmedelstillsyn i jordbruket 

1. Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning 
 

Person-/organisationsnummer 
 

Verksamhetsutövare  
 

Adress 
 

Telefon 
 

Mejladress 
 

 

2. Verksamhetsuppgifter 
Typ av verksamhet   
  Växtodlingsgård    
  Djurgård med växtodling 
Hur många hektar åker brukar du? 
 
 
Är verksamheten ekologisk? 
  Ja (Om ja behöver ej resterande frågor besvaras, men enkäten ska ändå skickas in) 
  Nej 
  Delvis 
Är verksamheten certifierad eller odlas det till någon uppköpare som ställer krav kring odlingen? 
  Ja  Delvis, enstaka grödor  Nej 
Anlitas någon rådgivare till växtskyddet? 
  Ja Om ja, är rådgivaren  fristående  säljande 
  Nej 
Vem utför bekämpningen? Flera alternativ är möjliga. 
  Driftansvarige  Egen personal  Entreprenör 

 

3. Allmänt om integrerat växtskydd 
Känner du till begreppet integrerat växtskydd? 
  Ja  
  Nej  
  Delvis 
Om ja, var har du fått informationen från? Flera alternativ är möjliga. 
  Rådgivare  Behörighetskursen   Lantbruksmedia 
  Internet  Lantbrukarträffar   Annat; 
______________  
Vilka åtgärder har vidtagits för att grödan ska ha goda förutsättningar? Flera alternativ är 
möjliga. 
  Gödsling efter grödans behov   Kalkning 
  Dränering  Åtgärder för att förbättra markstrukturen 
  Övrigt;_____________________________ 
Har det nya regelverket om integrerat växtskydd som började gälla 2 februari 2015 påverkat din 
verksamhet på något vis? Motivera gärna. 
  Ja. Hur?  Nej. Varför? 
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4. Förebygg 
Vilken växtföljd har du? Ge exempel på en typisk växtföljd. 
 
 
 
 
 
 
Vilka av dessa metoder använder du för att förebygga problem med ogräs? Flera alternativ är 
möjliga. 
  Växtföljd   Blindharvning   
  Plöjning  Falsk såbädd  
  Anpassad såtidpunkt  Välförberedd såbädd 
  Rengöring av maskiner   Rensning av utsäde 
  Val av konkurrenskraftig sort   Anpassad utsädesmängd 
  Insådd  
Annat;________________________________ 
  Förebygger inte  Ej aktuellt 
Vilka av dessa metoder använder du för att förebygga problem med svampangrepp? Flera 
alternativ är möjliga. 
  Växtföljd   Sortval   
  Anpassad utsädesmängd  Bearbetning av skörderester 
  Rengöring av maskiner om de flyttas mellan odlingsenheter 
  Certifierat/sundhetstestat utsäde som betas efter behov   
  Annat;______________________________ 
  Förebygger inte  Inte aktuellt 
Vilka av dessa metoder använder du för att förebygga problem med insekter? Flera alternativ är 
möjliga. 
  Växtföljd  Anpassad såtidpunkt 
  Välförberedd såbädd för snabb etablering  Grödval  
  Gynna nyttodjur   
Annat;________________________________ 
  Förebygger inte  Inte aktuellt 
Vilka åtgärder vidtar du för att skona och gynna nyttodjur? Flera alternativ är möjliga. 
  Skonsamma och selektiva preparat väljs 
  Sprutfria kantzoner 
  Anlagda livsmiljöer, tex blommande kantzoner 
  Tidigt blommande träd och buskar sparas 
  Annat;____________________________ 
  Inga åtgärder 

 

5. Bevaka 
Vilka håller koll på de växtskyddsproblem som kan uppkomma? Flera alternativ är möjliga. 
  Driftansvarige   Anställd  Rådgivare 
 Ingen kontroll genomförs  Entreprenör  
Annan;___________________ 
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6. Behovsanpassa 
Vilka fattar beslut om växtskyddsåtgärder? Flera alternativ är möjliga. 
  Driftansvarige  Anställd  Rådgivare 
  Entreprenör  Annan;________________ 
Vilka hjälpmedel eller beslutsstöd används för att bestämma behovet av bekämpning? Flera 
alternativ är möjliga. 
  Bevakning i fält  Bekämpningströsklar  Riskvärderingar 
  Prognosmodeller  Växtodlingsbrev  Rådgivare 
  Egen erfarenhet  Annat;_________________ 
  Inga hjälpmedel eller beslutsstöd används 
Vilka växtskyddsåtgärder används? Flera alternativ är möjliga. 
  Biologisk betning  Termisk behandling av utsäde 
  Mekanisk ogräsbekämpning  Plocka för hand 
  Kemisk bekämpning  
Annat;________________________________ 
  Inga åtgärder utförs 
Om kemisk bekämpning behövs, hur väljs de lämpligaste preparaten? Flera alternativ är möjliga. 
  Mest ekonomiskt fördelaktiga  Skonsammast mot nyttodjur 
  Minst biverkningar på miljö  Minst hälsopåverkan 
  Bäst ur hanteringssynpunkt  Preparat med bäst effekt gentemot syftet 
  Följer rådgivarens rekommendation  Sprutföraren väljer preparat 
  Annat;______________________________  Inte aktuellt 
Hur undviker du att större mängder preparat än nödvändigt används? Flera alternativ är möjliga. 
  Sprutar vid optimala förhållanden  Dosnyckel 
  Rådgivarens rekommendationer  Punktbehandling   
  Kantbehandling   Utnyttja precisionsstyrningssystem 
  Bandspruta i kombination med kemisk bekämpning    
  Annat;______________________________  Ej aktuellt 
Hur jobbar du med att undvika problem med resistenta ogräs, insekter och svampar? Flera 
alternativ är möjliga. 
  Följer bekämpningströsklar  Preparat med flera verkningssätt 
  Blanda preparat  Växla preparat 
  Effektiva preparat  Val av tidpunkt för optimal effekt 
  Annat; _____________________________ 
  Inga åtgärder 
Vilka strategier används för att undvika liggsäd och ax-/stråbrytning? Flera alternativ är möjliga. 
  Val av sort  Anpassad gödsling  Väl avvägd svampbehandling 
  Val av såtidpunkt  Anpassad utsädesmängd  
Annat;____________________  Ingen strategi  Inte aktuellt 
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7. Följ upp 
Hur följer du upp att bekämpningsåtgärderna har fått en bra effekt? Flera alternativ är möjliga. 
  Obehandlade rutor  
  Dokumentation i växtodlingsplan, karta eller sprutjournal 
  Annat; ______________________________ 
  Följs inte upp 

 

 

Övrigt/synpunkter 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________ 
Datum och namn      

 

Skickas in senast 21 september 2015.  
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Bilaga 2 Tjänsteskrivelse 

Information angående enkät om 
bekämpningsmedel på fastigheten 
[Objektfastighet] 
Mitt namn är Christian Budd och jag läser kandidatprogrammet i 
miljö- och hälsoskydd på Umeå universitet. I samarbete med 
miljöenheten i Sala och Heby kommun kommer jag under hösten att 
göra mitt examensarbete som handlar om bekämpningsmedel inom 
jordbruket.  

För att kunna genomföra detta skulle jag uppskatta er hjälp genom att 
ni svarar på den bifogade enkäten. Enkäten består främst av 
flervalsfrågor och tar några minuter att fylla i. Med hjälp av enkäten 
vill jag kunna se vilken kunskap som finns om integrerat växtskydd 
hos er som lantbrukare. Enkäten ska senast skickas in 21 
september i det bifogade svarskuvertet.  

 

Examensarbetet är en fristående fortsättning på ett tillsynsprojekt om 
bekämpningsmedel i jordbruket som Jordbruksverket och 
Kemikalieinspektionen genomförde tillsammans med kommunerna 
tidigare under året. Syftet med projektet har varit att öka 
kunskapen om integrerat växtskydd och kunna skapa en hållbar 
användning av växtskyddsmedel. 2 januari 2015 började ett nytt 
regelverk kring integrerat växtskydd att gälla. Reglerna ställer krav 
att du som jordbrukare har ett genomtänkt arbete med ditt 
växtskydd. Mer information om integrerat växtskydd hittar du på 
Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/IPM.  

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig.  

 
BYGG OCH MILJÖ SALA HEBY  

 
 

Christian Budd 
Examensarbetare 
christian.budd@sala.se 

 

Kontaktpersoner 
Barbro Almlöf-Ekholm, miljöinspektör Christine Johansson, miljöinspektör 
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