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Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker 

Förord

Det finns ett stort behov av att utveckla både skon-
samma och effektiva växtskyddsmetoder i det eko-
logiska lantbruket. Det handlar om att arbeta före-
byggande med hela odlingssystemet och samtidigt 
ha tillgång till effektiva kontrollmetoder som kom-
plement när det förebyggande arbetet inte räcker 
för att kontrollera ogräs, sjukdomar och insektsan-
grepp. 

I rapporten fokuserar vi på de växtskyddsmedel, 
både biologiska och kemiska medel, som används 
i Sverige i ekologisk produktion. Syftet med sam-
manställningen är att sprida kunskap om vilka 
medel som används, användningens omfattning 
samt risker för hälsa och miljö. Med denna kunskap 
som underlag vill vi belysa behovet av effektiva 
växtskyddsmedel i vissa grödor och ge en framåt-
blick över behov av framtida åtgärder och forsk-
ning för att få ett mer effektivt växtskydd i eko-
logiska system som samtidigt bidrar till en hållbar 
produktion.

I anslutning till arbetet med rapporten arrangerade 
EPOK en workshop om växtskyddsmedel i eko-
logisk produktion med aktörer i branschen vilket 
gav värdefulla inspel till arbetet och också pekade 
på behovet av utveckling av fler effektiva växt-
skyddsmedel för ekologisk produktion som har 
låga hälso- och miljörisker. Presentationerna finns 
tillgängliga på EPOK:s hemsida.74

Vi vill rikta ett stort tack till följande personer för 
inspel till arbetet, bidrag med faktaunderlag och 
synpunkter under arbetets gång: Helena Bengts-
son, Peter Bergkvist, Göran Ekbladh, Sara Furen-
hed, Mikaela Gönczi, Katarina Holstmark, Mar-
gareta Hökeberg, Johanna Jansson, Kirsten Jensen, 
Lars Johansson, Märta Johansson, Cecilia Lerenius, 
Sanja Manduric, Anna Olevik, Magnus Sandström, 
Agneta Sundgren, Ingvar Sundh, Christina Winter 
och Elisabeth Ögren.

Vi vill också tacka Ekhagastiftelsen för finansie-
ring av projektet. Rapporten går att beställa från 
EPOK och finns även för gratis nedladdning på 
EPOK:s hemsida:
www.slu.se/vaxtskyddsmedeleko.

Uppsala, december 2017
Maria Wivstad
Föreståndare EPOK
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Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

Sammanfattning

Förebyggande åtgärder dominerar i växt-
skyddet i ekologisk produktion och 
användningen av växtskyddsmedel är 
begränsad. Främst biologiska växtskydds-
medel används och utöver det ett fåtal 
kemiska växtskyddsmedel, de flesta med 
låg risk för hälsa och miljö. Dessa används 
främst i produktion av frukt, bär och grön-
saker.

Förebyggande åtgärder är grunden
Förebyggande åtgärder, som växtföljd, odlingstek-
nik, motståndskraftiga sorter och att i odlingen 
och odlingslandskapet gynna naturliga fiender, är 
alla delar av en grundläggande växtskyddsstrategi 
i ekologisk produktion och är en förutsättning för 
att växtskyddet i sin helhet ska fungera. Förebyg-
gande åtgärder räcker långt men inte alltid ända 
fram och då bidrar användning av de växtskydds-
medel som är godkända i ekologisk produktion 
till att lösa olika växtskyddsproblem. Det är främst 
biologiska växtskyddsmedel men även några ke-
miska växtskyddsmedel som används och då främst 
i frukt- och bärodlingar men även vid produktion 
av grönsaker.

Få växtskyddsmedel 
I dagsläget får tio ämnen eller ämnesgrupper som 
ingår i kemiska växtskyddsmedel användas i ekolo-
gisk produktion i Sverige, eftersom de är godkända 
att användas som växtskyddsmedel på EU-nivå, är 
listade som godkända ämnen i EU:förordningen 
om ekologisk produktion, och är godkända (eller 
har dispens) för användning i Sverige av Kemika-
lieinspektionen (KemI): såpa, vegetabiliska oljor 
(rapsolja + myntaolja), pyretriner (extrakt av frön 
från växten Chrysantemum cineraraefolium), 
feromoner, fårtalg, spinosad (ämnen som isoleras 
ur bakterien Saccharopolyspora spinosa), järnfosfat, 
kaliumbikarbonat, paraffinolja och svavel. Såpa och 
kaliumbikarbonat används med dispens. 

Även ett antal så kallade allmänkemikalier används 
i ekologisk produktion, i dagsläget 13 stycken varav 

nio är livsmedel (till exempel socker) och fyra växt-
extrakt (till exempel nässla). Det är ämnen med låg 
risk för hälsa och miljö och godkännandeprocessen 
är betydligt enklare än för växtskyddsmedlen.

Biologiska växtskyddsmedel viktiga
Biologiska medel är betydelsefulla för växtskyddet 
i ekologisk produktion, och medel med mikro-
organismer är tillåtna att använda enligt EU:s och 
KRAV:s regelverk om de inte härör från genetiskt 
modifierade organismer. Samma regler gäller med 
krav på nationellt godkännande av KemI som för 
andra växtskyddsmedel. Idag ingår minst tre arter, 
bland annat Bacillus thuringiensis i olika produkter 
mot insekter, och minst sex arter mot svampsjuk-
domar.

Även nyttodjur, nematoder, insekter och spindel-
djur, får användas i ekologisk produktion och det 
finns idag cirka 25 godkända arter som ingår i olika 
produkter.  

Inga växtskyddsmedel mot ogräs
När det gäller kontroll av ogräs får inga växt-
skyddsmedel användas i ekologisk produktion, var-
ken i Sverige eller i övriga EU. Där är lösningen 
istället att förebyggande åtgärder kompletteras med 
mekanisk ogräsbekämpning och inom trädgårds-
odling även manuell ogräsrensning.

Användning störst i trädgårdsodling
Viktiga användningsområden för växtskyddsmedel 
i ekologisk produktion är bland annat biologisk 
betning av utsäde med mikroorganismer, biolo-
giskt växtskydd med mikroorganismer mot fjärils-
larver, nyttodjur mot insekter och kvalster i växt-
hus, järnfosfat mot sniglar i lantbruksgrödor och 
grönsaksodling, svavel mot sjukdomar i frukt-och 
bärodling samt rapsolja och pyretriner mot insekter 
i grönsaksodling.

Risker för hälsa och miljö
Risken som ett växtskyddsmedel utgör beror på 
medlets toxicitet och den exponering som männ-
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Giskor och miljö utsätts för. Toxiciteten är en inne-
boende egenskap hos medlet och uttrycks i olika 
referensvärden. Exponeringen anger hur mycket av 
medlet en människa eller ett djur utsätts för.

Av tio ämnen eller ämnesgruppper i kemiska 
växtskyddsmedel för ekologisk produktion har 
tre stycken humantoxiska egenskaper; pyretriner, 
spinosad och järnfosfat. Inga av dessa är repro-
duktionstoxiska, cancerframkallande eller är hor-
monstörande, persistenta eller bioackumulerbara. 
Pyretriner är den ämnesgrupp som är mest proble-
matisk ur hälsosynpunkt. De är klassade som akut 
toxiska för människor. Som jämförelse kan nämnas 
att av 141 ämnen som är godkända i konventionell 
produktion har 134 ämnen toxiska egenskaper.

Biologiska växtskyddsmedel anses inte utgöra nå-
gon risk för konsumenter och i godkännande-
processen säkerställs att de inte är patogena eller att 
deras användning ger upphov till antibiotikaresis-
tens. För yrkesverksamma som hanterar de biolo-
giska medlen, både de som baseras på mikroorga-
nismer och på nyttodjur, kan det finnas risker för 
att utveckla allergier, vilket medför att skyddsåtgär-
der behöver vidtas.

De olika växtskyddsstrategierna i ekologisk och 
konventionell produktion återspeglas i intaget av 
rester av växtskyddsmedel via kosten. Man hittar 

sällan resthalter av växtskyddsmedel i ekologiska 
livsmedel. 
Likaså är de beräknade riskerna för människor, det 
vill säga intaget av växtskyddsmedel vid en genom-
snittlig kost viktat för medlens toxicitet, lägre för 
ett ekologiskt jämfört med ett konventionellt kost-
scenario. Europeiska regelverk kring användningen 
av växtskyddsmedel säkerställer att intaget är, en-
ligt dagens kunskap, säker även för konventionella 
produkter. Eftersom vår kunskap om växtskydds- 
medlens giftighet är ofullständig, är en växtskydds-
strategi som medför låg exponering eftersträvans-
värt.

Några av de kemiska växtskyddsmedel som är 
godkända inom ekologisk produktion medför 
vid användning vissa miljörisker. Både spinosad 
och pyretriner är toxiska för vattenlevande orga-
nismer och pyretriner är dessutom giftigt för bin 
och får därför inte användas i blommande grödor. 
Detta gör att försiktighetsåtgärder vid spridning av 
dessa medel måste vidtas för att minska riskerna. 
Pyretriner har dock kort nedbrytningstid, vilket 
medför en mindre risk för att det återfinns i vat-
tendrag och grundvatten. Inget av dessa två ämnen 
analyseras i den svenska miljöövervakningen. Alla 
växtskyddsmedel oavsett ursprung ska alltid använ-
das med försiktighet och med så hög precision som 
möjligt så att det endast träffar det avsedda målet, 
skadegöraren. 
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Strategier för växtskydd i ekologisk produktion
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En grundläggande princip inom ekologiskt 
växtskydd är att arbeta med förebyggande 
åtgärder. Det är en förutsättning för att 
växtskyddet ska fungera.

Exempel på förebyggande åtgärder är att ha en va-
rierad växtföljd, att välja ett friskt utsäde av lämp-
liga sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar 
och skadegörare, samt använda för grödan lämplig 
odlingsplats och bästa teknik vad gäller odlings-
tekniska metoder. Sammantaget är det viktigt att 
bygga upp ett odlingssystem som försvårar skade-
görarnas och ogräsens etablering och utbredning. 

Vid ekologisk produktion i växthus är det före-
byggande växtskyddsarbetet helt avgörande för att 
andra typer av växtskyddsinsatser, som insättning 
av nyttodjur och användning av andra biologiska 
växtskyddsmedel, ska fungera. Att sanera mellan 
grödorna är viktigt liksom att hålla rent från ogräs 

i och utanför växthusen eftersom ogräsen kan vara 
en plats där skadegörarna kan förökas.

Det är också viktigt att förutsättningarna för 
den odlade grödan är så optimala som möjligt. En 
växt i god tillväxt som inte är stressad på grund 
av brist på näring eller vatten kan lättare motstå 
angrepp av skadegörare och konkurrera mot ogräs. 
Å andra sidan kan en alltför god tillgång på växttill-
gängligt kväve göra grödan mer mottaglig för vissa 
svampsjukdomar och en hög kvävekoncentration i 
växten kan gynna bland annat bladlöss. 

"..viktigt att bygga upp ett odlings-
system som försvårar skadegörarnas och 
ogräsens etablering och utbredning"
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Förebyggande insatser är grunden
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Odlingsplatsens förutsättningar
Förutsättningarna på odlingsplatsen vad gäller risk 
för angrepp av skadegörare, samt vilken ogräsflora 
och vilket ogrästryck man har, är viktiga faktorer 
för hur man lyckas med växtskyddet.

På jordar med stor fröbank av ogräs och bra till-
växtbetingelsen för ogräsen bör man noga över-
väga val av gröda.  Exempelvis kan  förekomsten 
av ogräs bli mycket kraftig i radsådda grödor, som 
potatis på mulljordar, och man bör då välja en an-
nan gröda. Alternativt att man har förutsättningar 
för omfattande mekanisk ogräsbekämpning. I om-
råden med stora populationer av en skadegörare 
är det lämpligt att göra uppehåll med odling av 
mottagliga grödor tills dess att skadegörarens po-
pulationer har minskat.

Andra aspekter handlar om var fältet är placerat 
i landskapet. Alla grödor och odlingssystem har sina 
specifika skadegörare som dras till odlingen. Ge-
nom att välja en odlingsplats där klimatiska förut-
sättningar missgynnar vanligt förekommande ska-
degörare kan angrepp förebyggas. Ett exempel är 
att välja en öppen och blåsig plats för att få mindre 
angrepp av skadegörare som lökfluga och kålfluga.

Skadegörarnas förmåga att förflytta sig och ko-
lonisera grödan skiljer sig mycket åt. En del ska-
deinsekter kan förflytta sig hundratals mil med 

luftströmmar medan andra vanligen inte förflyttar 
sig mycket mer än ett par hundra meter från kläck-
ningsplatsen. Detta faktum kan utnyttjas för att 
skydda grödan. Genom att placera odlingsfält långt 
ifrån andra fält med samma gröda eller långt ifrån 
förgående års odling kan vissa skadegörares koloni-
sering av fältet försvåras. Effekten av denna åtgärd 
blir bäst i trädgårdsgrödor som inte odlas i så stor 
utsträckning i det omgivande odlingslandskapet 
och mot skadegörare som har dålig spridningsför-
måga. Ett exempel är morotsflugan som har dålig 
flygförmåga och förpuppar sig i morotsfältet. Ge-
nom att flytta nästkommande års morotsfält minst 
500 meter bort från fjolårsfältet minskar risken be-
tydligt för angrepp. 

Växtföljd
I all form av odling intar växtföljden en särställ-
ning bland åtgärder för att reducera problem med 
skadegörare och ogräs. Ett antal svårbemästrade 
svampsjukdomar som kan överleva i jorden i olika 
viloformer i många år kräver långt uppehåll mellan 
mottagliga grödor, exempelvis kronröta i jordgub-
bar, klumprotsjuka i oljeväxter och rotröta i ärtväx-
ter.

En genomtänkt och varierad växtföljd som kan 
minska problemen med ogräs och vissa typer av 

Var fältet är placerat i landskapet spelar roll för hur skadegörare trivs.
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svampsjukdomar och mindre rörliga skadeinsek-
ter är speciellt avgörande i ekologisk odling. Ge-
nom att växla mellan grödor från olika växtfamil-
jer samt växla mellan höst- och vårsådda grödor 
minskar risker för uppförökning av specifika typer 
av ogräs och skadegörare eftersom deras livscykler 
bryts. Det är mycket viktigt att undvika att stora 
populationer av ogräs och skadegörare etableras i 
odlingen eftersom direkta bekämpningsmetoder är 
begränsade i ekologisk produktion.

Friskt utsäde och sortval
Ett friskt utsäde som inte är angripet av skade–
svampar, bakterier eller virus är grundläggande i 
ekologisk odling. Även vegetativt förökningsmate-
rial som sticklingar och knölar behöver testas för 
virus och andra skadegörare. Virusfritt utsäde och 
förökningsmaterial är speciellt viktigt i exempelvis 
potatis och hallon. För att säkerhetsställa ett friskt 
utsäde kan det behandlas genom betning. Termisk 
och biologisk betning av utsäde, som kan användas 
inom både ekologisk och konventionell produk-
tion, är betydelsefulla verktyg för att minska frö-
smitta.

Tillgång till ett bra sortmaterial med motstånds-
kraft mot skadegörare är en grundsten i alla växt-
skyddsstrategier, men är extra viktig vid ekologisk 
produktion. Det finns exempelvis mer eller mindre 
mjöldaggsresistenta sorter av gurka. Det finns även 
skillnader i ogräskonkurrens mellan olika sorter, 
exempelvis hos stråsäd. 

Odlingsteknik
I det förebyggande växtskyddsarbetet ingår även 
olika odlingstekniska åtgärder. 

Planterings- och såtidpunkt kan styras för att 
undvika angrepp av skadegörare. Det kräver kun-
skap om skadegöraren och att hänsyn tas till den 
odlade grödan så att den hinner utvecklas optimalt 
under odlingssäsongen. Inom ekologisk odling re-
kommenderas till exempel förgroning och tidiga 
potatissorter för att potatisen ska ha kommit långt i 
sin utveckling innan skadetrycket av den allvarliga 
svampsjukdomen potatisbladmögel blir för stort.

Odlingstekniken är även viktig för att bemästra 
ogräsen. Fördröjd sådd och falsk såbädd vid odling 
av grönsaker, innebär att man före sådd bearbetar 
jorden för att stimulera groning av ogräsfrön. De 

små ogräsplantorna förstörs sedan vid den egent-
liga såbäddsberedningen. 

Att skapa en för grödan optimal såbädd för 
snabb uppkomst och god förmåga att konkurrera 
ut ogräsen är en annan åtgärd.

Odlingstekniska åtgärder i växthus som har be-
tydelse för växtskyddet är optimerade bevattnings-
strategier och väl beräknad näringstillförsel. En 
åtgärd för att minska växtskadetrycket av i första 
hand svampangrepp är en klimatstyrning som reg-
lerar fuktigheten. 

Samodling
Genom att mixa olika grödor i samma fält kan 
skadegörares kolonisering och spridning i fältet 
förhindras eller bromsas upp.  Detsamma gäller 
om sorter resistenta mot en specifik växtpatogen 
blandas med mer mottagliga sorter som har högt 
odlingsvärde. Resistenta plantor kan då fungera 
som fällor och minska risken för att den mottag-
liga sorten angrips.  Ettåriga baljväxter som ärtor 
har svag konkurrensförmåga mot ogräs och ge-
nom samodling med stråsäd kan ogräsförekomsten 
minska betydligt. Trots att det finns många fördelar 
används inte samodling i särskilt stor utsträckning i 
ekologisk odling idag. Det beror bland annat på att 
det blir svårare att tröska grödorna, och till viss del 
också på bristande kunskap om hur olika grödor 
kan kombineras.   

Sanering
Maskiner och redskap behöver rengöras för att 
inte sprida ogräs och sjukdomar. I växthusodling 
måste växthus och alla material som återanvänds 
rengöras för att undvika att skadegörare sprids eller 
övervintar i växthus. Rengöringen görs vanligtvis 
med rent vatten, ibland med högtryckstvätt. Andra 
effektiva sanerande metoder är exempelvis solari-
sering som kan användas om växthusen är tomma 
under någon period under sommaren. 

"Planterings- och såtidpunkt kan 
styras för att undvika angrepp av
skadegörare"
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mekaniskt, från stubbearbetning och plöjning till 
harvning och hackning både före och efter upp-
komst av grödan.

Termisk ogräsbekämpning genom flamning an-
vänds i trädgårdsodling, exempelvis i morötter, för 
bekämpning av ogräs i såraden före grödans upp-
komst. Ogräsbekämpning i växthus sker genom 
termisk, mekanisk, eller manuell bekämpning eller 
genom att lägga väv på marken. 

Täckning av trädgårdsgrödor
Fysiska barriärer som hindrar skadegörarna att nå 
fram till grödan är betydligt vanligare i ekologisk 
än i konventionell odling. Barriärerna kan bestå av 
fiberduk och insektsnät som täcker grödan under 
de perioder då den är som känsligast för angrepp.  

Doftförvirring
Inom vissa trädgårdsgrödor, framförallt äpple, an-
vänds i viss utsträckning skadeinsekternas eget 
doftspråk för att minska skadan i odlingen. Det är 
framförallt insekternas sexualdofter, så kallade fero-
moner, som kan användas. Insektshonorna produ-
cerar feromoner för att locka till sig hanar för par-

Behovsanpassade insatser
Övervakningsmetoder
Övervakning, prognos och varningssystem är bra 
redskap för att upptäcka skadegörarna och därmed 
kunna sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Ju ti-
digare skadegöraren upptäcks desto effektivare kan 
behandlingen bli och desto mindre växtskyddsin-
satser behöver göras. Några av de biologiska växt-
skyddsmedlen är bara verksamma mot specifika 
skadegörare och man måste därför veta vilka ska-
degörare det är för att kunna använda rätt växt-
skyddsinsats.

Tidig upptäckt och behandling är avgörande för 
att biologisk bekämpning i odlingen ska fungera. 
Prognos- och varningssystem finns utvecklade för 
vissa skadegörare som äpplevecklare. Den biologis-
ka bekämpningen fungerar endast om den sätts in  
innan skadegörarna hunnit uppförökas.

Mekanisk och termisk bekämpning
Att direkt bekämpa ogräsen mekaniskt är ofta nöd-
vändigt som komplement till förebyggande åtgär-
der. Det finns många olika sätt att bekämpa ogräs 

Insektsnät av fiberduk skyddar vitkålsodling. 
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av växtbaserad mat (nektar och pollen), alternativa 
bytesdjur, och övervintringsplatser tillgängliga som 
de naturliga fienderna behöver för att vara effektiva 
på att reglera skadegörare. Exempel på metoder för 
att gynna naturliga fiender är att anlägga blomster-
remsor i eller runt fälten.4,5

Kemisk bekämpning
I vissa fall används även kemiska växtskyddsmedel 
och allmänkemikalier som är godkända i ekologisk 
produktion, främst i frukt-, bär- och även i viss ut-
sträckning i grönsaksodling. I vissa trädgårdsgrö-
dor  är tillgången till de kemiska växtskyddsmedlen 
mycket betydelsefulla för produktionen som kom-
plement till andra metoder.

 

ning. Ett exempel på användning är förvirring av 
äpplevecklare, en allvarlig skadegörare på äpple, där 
honans feromon kan produceras syntetiskt. Genom 
att placera ut ett stort antal behållare med synte-
tiskt feromon blir hanarna förvirrade och kan inte 
hitta fram till honorna då doftspåren finns överallt 
och maskerar det riktiga feromonet som honorna 
sänder ut.

Biologisk bekämpning
Biologisk bekämpning används inom både kon-
ventionell och ekologisk produktion och innebär 
att skadegörarnas naturliga fiender utnyttjas på 
olika sätt. I den klassiska biologiska bekämpningen, 
som är viktig både i fält och i växthus inom träd-
gårdsodlingen, tillsätts eller sprids mikroorganismer 
eller nyttodjur med biologiska växtskyddsmedel 
för att bekämpa skadegörare.

En annan inriktning inom biologisk bekämp-
ning är bevarande-biologisk kontroll, även kall-
lad habitat-manipulering, och är en strategi som 
syftar till att förbättra förhållandena för naturligt 
förekommande fiender till skadeinsekter i od-
lingslandskapet. Ekologisk produktion är vanligen 
mer gynnsam för naturliga fiender än konven-
tionell där en viktig förklaringsfaktor är negativa 
effekter av användningen av kemiska växtskydds-
medel i konventionell produktion.1,2 Generellt är 
den biologiska mångfalden av flora och fauna, på 
jordbruksmark och i omgivande odlingslandskap 
rikare i ekologisk jämfört med konventionell pro-
duktion.3 Därmed finns det mer resurser i form 

Läs mer

Växtskydd i 
ekologisk odling

Jordbruksverkets hemsida
Information och länkar:
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/ 
odling/ekologiskodling

EPOK:s skrifter om biologiskt växtskydd: 
Hittas på www.slu.se/epok
under Publikationer.

Gynna nyttiga insekter med blommande växter. 
Skrift EPOK, SLU, Nilsson & Ullvén 2014.

Habitat manipulation – as a pest management 
tool in vegetable and fruit cropping systems, 
with the focus on insects and mites.
Rapport EPOK, SLU. Nilsson, Porcel, Swier-
giel & Wivstad 2016.

Förstärkt växtskydd med blommande växter – i 
grönsaks- och fruktodling.
Rapport EPOK, SLU. 
Nilsson, Porcel, Swiergiel & Wivstad 2017

Fingerhjul, mekanisk bekämpning av ogräs i vitlöksfält.
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Växtskyddsmedel i ekologisk produktion

Växtskyddet i ekologisk produktion grun-
das främst på förebyggande åtgärder. Ett 
begränsat antal kemiska och biologiska 
växtskyddsmedel är dock godkända för 
ekologisk produktion i Sverige.

Enligt EU:s regler för ekologisk produktion är to-
talt 26 verksamma ämnen eller grupper av ämnen 
tillåtna att användas för växtskydd, främst mot ska-
deinsekter och växtsjukdomar.6 I dagsläget får tio 
ämnen eller ämnesgrupper användas som ”kemis-
ka” växtskyddsmedel i ekologisk produktion i Sve-
rige. En förutsättning för användning är att de är 
godkända eller har tillfällig dispens för användning 
av Kemikalieinspektionen (KemI). En ämnesgrupp 
som utgörs av allmänkemikalier och en grupp som 
består av mikroorganismer är också godkända för 
användning i Sverige (Faktaruta 2; Tabell 1, 2; Bila-
ga 2, 3). Dessutom används ett stort antal nyttodjur 
främst mot skadedjur i växthus (Bilaga 4).

Kemiska växtskyddsmedel 
De växtskyddsmedel som används i ekologisk pro-
duktion i Sverige måste vara tillåtna enligt EU:s re-
gelverk. Flera av dessa växtskyddsmedel och verk-
samma ämnen används dock inte i Sverige och är 
inte godkända för användning av KemI ( (Faktaru-
ta 2; Bilaga 1) och får således inte användas i svensk 
ekologisk produktion.

Ett exempel är växtskyddsmedel med koppar, 
som är tillåtet enligt EU:s regler. Produkter med 
koppar används i många andra europeiska länder 
mot svampsjukdomar i ekologisk produktion av 
vindruvor, frukt, potatis och tomater. Inga växt-
skyddsmedel med koppar är dock godkända i Sve-
rige, varken i ekologisk eller i konventionell pro-
duktion. 

I Tabell 1 beskrivs de tio verksamma ämnen 
eller ämnesgrupper som ingår i ”kemiska” växt-
skyddsmedel som är godkända att använda eller får 
används med dispens av KemI i Sverige år 2017. Av 
dessa tio har tre vegetabiliskt ursprung (såpa, vege-
tabiliska oljor, pyretriner), tre animaliskt ursprung 
(feromoner, fårtalg, spinosad) och fyra har kemiskt-
syntetiskt eller mineraliskt ursprung (järnfosfat, ka-
liumbikarbonat, paraffinolja, svavel).

Faktaruta 1

Regelverk och förordningar 
för växtskyddsmedel

• EU:s förordning om ekologisk produktion6

• EU: s förordning om  växtskyddsmedel7

• Nationella riktlinjer för ekologisk produktion 
20178

• Regler för KRAV-certifierad produktion9

• Sveriges förordning om nematoder, insek-
ter och spindeldjur som bekämpningsme-
del, 2016 10

Rapsolja med pyretriner är två verksamma ämnen som är 
godkända för ekologisk produktion.
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Främst tre medel för eko
I praktiken används främst tre av dessa växtskydds-
medel (järnfosfat, svavel och rapsolja/pyretrin) i 
någon större utsträckning i ekologisk produktion 
i Sverige och då främst i vissa trädgårdsgrödor. 
Under torra somrar med stora angrepp av bladlöss 
används i vissa grödor även paraffinolja. Dessutom 
finns det några växtskyddsmedel som de senaste 
åren använts med dispens från KemI, som kalium-
bikarbonat (VitiSan) och fettsyror (såpa, Neudosan 
Neu). Mer information om kemiska växtskydds-
medel för ekologisk produktion finns i Appendix 
på EPOK:s hemsida.12

Allmänkemikalier
Allmänkemikalier, så kallade basic substances, an-
vänds inte huvudsakligen som växtskyddsmedel 
men är ändå till nytta för växtskyddet. För att få 
klassas som allmänkemikalie ska ämnet ha låg risk 
för människor och miljö. Dessa har i första hand 
andra användningsområden (till exempel som 
livsmedel) och har använts under lång tid. EU-
kommissionen har riktlinjer för att godkänna all-
mänkemikalier och dokumentationen som krävs 
är mycket enklare än för växtskyddsmedel (se även 
faktaruta 2). Ett antal ämnen är godkända som all-
mänkemikalier enligt EU:s förordning om god-
kännande av växtskyddsmedel7 och får användas 

Ämne Produkt Regnr. Be-
hörig-
hets-
klassA

Användning

FeromonerB RAK3+4 5313 2L Mot vecklare i äpple 
och päron

Fettsyra kaliumsalt (såpa) Skadekryps EffektC 
Neudosan Neu, dispensD

4919 3 
2L

Mot insekter och kvalster

Fårtalg Trico Garden 4760 3 Avskräckning av vilt

Järnfosfat Ferramol Snigel EffektC 
Sluxx HP

4414
4893

3 
2L

Mot sniglar

Kaliumbikarbonat VitiSan, dispensD 2L Mot svampsjukdomar

Paraffinolja Fibro 5174 2L Mot insekter och kvalster

Rapsolja och pyretrinerE RaptolF 4866 2L Mot insekter

SpinosadG Conserve 4511 2L Mot insekter

Svavel Kumulus DF 3022 3 Mot svampsjukdomar

Vegetabiliska oljor Grönmyntaolja: Biox-M

Rapsolja: Fruktträd EffektC

5031

4920

2L

3

Groningshämning i 
lagrad potatis

Mot insekter

Tabell 1. Kemiska växtskyddsmedel för ekologisk produktion i Sverige år 2017H, godkända av KemI.11

A. Behörighetsklassen anger vem som får använda ett växtskyddsmedel. Medel i klass 1 och 2L får bara användas yr-
kesmässigt och det krävs särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av var och en.11

B. Feromoner är doftämnen, exempelvis insekters sexualferomoner, som används för förvirring av andra insekter, t.ex. 
äppelvecklare, så att ingen parning sker. De är enbart tillåtna att användas i feromonfällor och dispensrar. 
C. Produkten finns endast färdigblandad i mindre konsumentförpackningar. 
D. Neudosan Neu och VitiSan är inte godkända men KemI har beviljats tillfällig dispens under delar av 2017.
E. Pyretriner är aktiva ämnen i extrakt av frön från växten Chrysantemum cineraraefolium. 
F. Raptol får från januari 2018 endast användas i vissa trädgårdsgrödor och inte i lantbruksgrödor.
G. Spinosad är en blandning av två ämnen som isoleras ur bakterien Saccharopolyspora spinosa.
H. Sedan januari 2018 är även produkten NeemAzal-T/S, med verksamt ämne azadiraktin godkänd av KemI.

13
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för växtskydd i ekologisk produktion i Sverige.  
I oktober 2017 hade 18 allmänkemikalier 

ett icke-tidsbegränsat godkännande av EU- 
kommissionen.13,14 Enligt EU:s regelverk för eko-
logisk produktion ska allmänkemikalier vara god-
kända både som livsmedel och vara av vegetabiliskt  
eller animaliskt ursprung (till exempel vassle, sol-
rosolja, nässlor) för att få användas. De får inte 
användas för växt- och ogräsbekämpning utan 
endast mot skadedjur och sjukdomar. Det med-
för att av 18 allmänkemikalier är 12 aktuella för 
ekologisk produktion (Tabell 2). Några ytterligare 
allmänkemikalier, däribland natriumbikarbonat är 
under utredning för att bli tillåtet i ekologisk pro-
duktion i EU.15

Kvassia, ett växtextrakt från barken på trädet 
Quassia amara, är tillåtet som växtskyddsmedel mot 
insekter i ekologisk produktion enligt EU:s regler.6 
Det finns kvassia-bark att köpa som man själv kan 
göra extrakt av. Kvassia har varit en viktig produkt 
för många odlare för att i tidiga äppelsorter som 
Discovery bekämpa äpplestekel, som annars kan 
förstöra merparten av frukten. Kvassia kan i dags-
läget inte användas som växtskyddsmedel i någon 
typ av produktion eftersom det inte är tillåtet som 
växtskyddsmedel i EU.7 En ansökan är inlämnad 
till EFSA att få kvassia klassad som allmänkemikalie, 
men den är ännu inte godkänd.14

Mer information om allmänkemikalier för växt-
skydd finns i Jordbruksverkets informationsmate-
rial.16-20  I Danmark finns också rekommendationer 
för hur allmänkemikalier kan användas för växt-
skydd.21

Lågriskämnen
Enligt nyare EU-lagstiftning kan en aktiv substans 
godkännas som lågriskämne. Dessa växtskydds-
medel får inte innehålla något ämne med farliga 
egenskaper och inga riskreducerande åtgärder ska 
behövas. De får inte heller orsaka onödigt lidande 
eller smärta hos ryggradsdjur som ska bekämpas.  
Tanken är att godkännandeprocessen för dessa ska 
bli snabbare jämfört med övriga växtskyddsmedel. 
Länderna själva får sätta upp vilka kostnader för 
registreringen som ska gälla och tanken är att de 
ska bli lägre. Preparaten måste dock precis som 
övriga kemiska växtskyddsmedel genomgå 
en effektivitetsbedömning vilket inte krävs för 
allmänkemikalier. För godkännandet krävs dock 
generellt samma omfattande dokumentation som 
för andra växtskyddsmedel. I Sverige är det en-
bart medel innehållande järnfosfat (mot sniglar) 
och en mikroorganism (Isaria fumosorosea Apopka 
strain 97, produkten Preferal, Bilaga 2) som är god-
kända och samtidigt klassade som lågriskämnen. 
Båda är även godkända i ekologisk produktion.

Tabell 2. Allmänkemikalier godkända i EU som kan användas för växtskydd i ekologisk odling.14

Ämne Användning, exempel16-20

Fruktos Mot äpplevecklare

Kalciumhydroxid (E 526) Mot fruktträdskräfta i fruktodling och i plantskolor

Kitosanväteklorid Mot svamp- och bakteriesjukdomar

Lecitin Mot svampsjukdomar: mjöldagg i gurka, äpple, vindruvor

Nässla (Urtica spp.) Mot sjukdomar, insekter och kvalster i potatis, grönsaker, frukt, bär m.m.

Solrosolja Mot mjöldagg i tomat

Senapsfrömjöl Mot stinksot i vete

Sukros Mot äppelvecklare och majsmott

Vassle Mot mjöldagg i gurka och squash

Vinäger Mot svampangrepp genom betning av utsäde i bl.a. morot, tomat, kål, 
vete, korn. Desinfektion av redskap före beskärning

Åkerfräken (extrakt av 
Equisetum arvense)

Mot sjukdomar, bl.a. äppleskorv samt mjöldagg i vindruvor, gurka

Öl Mot sniglar

14
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Biologiska växtskyddsmedel
Enligt EU:s och KRAV:s regler för ekologisk pro-
duktion är mikroorganismer tillåtna för växtskydd 
med villkoret att de inte härrör från genetiskt mo-
difierade organismer. I övrigt gäller samma regler 
för nationellt godkännande av KemI som för andra 
växtskyddsmedel (Faktaruta 2). Biologiskt växt-
skydd med nyttodjur är varken reglerat i de eko-
logiska regelverken eller i EU:s regelverk för växt-
skyddsmedel och är därmed också tillåtna.

Mikroorganismer mot 
insekter och svampsjukdomar
Det finns idag minst tre arter av mikroorganismer 
som ingår i biologiska växtskyddsmedel mot insek-
ter. Bakteriepreparat baserade på Bacillus thuringien-
sis är en av de mest använda biologiska bekämp-
ningsmetoderna mot insekter i världen och 
används både i ekologisk och konventionell odling. 
Flera produkter baseras på Bacillus thuringiensis, till 
exempel Dipel DF, Turex 50 WP och Gnatrol. Det 
finns även ett viruspreparat Cydia pomonella Gra-
nulovirus (CpGV) (produkten Madex) mot fjärils-
larver. Svampen Isaria fumosorosea (Preferal) används 
mot vita flygare i växthusodling (Bilaga 2).

Mikroorganismer, minst sex olika släkten, in-
går i flera växtskyddsmedel mot svampsjukdomar.  

Några produkter som används vid betning av ut-
säde baseras på den naturligt förekommande jord-
bakterien Pseudomonas chlororaphis.22 Produkterna 
Cedomon och Cerall används i utsäde av spann-
mål. Cedress är godkänd för betning av utsäde av 
ärt och morötter. I ekologisk potatisodling kan 
utsädet betas med bakterien Pseudomonas sp. (Pro-
radix) samt med svamparna Trichoderma polysporum 
och T. atrovirdidae (Binab TF WP).

Det finns ytterligare ett antal mikroorganismer, 
både bakterier och svampar, som används mot 
svampsjukdomar i trädgårdsväxter som beskrivs i 
Bilaga 3. 

Nyttodjur mot skadeinsekter
Nyttodjur får användas i ekologisk produktion un-
der förutsättning att de uppfyller de nationella reg-
lerna för dessa växtskyddsmedel.10 I Sverige finns 
cirka 25 godkända arter av nyttodjur (nematoder, 
insekter och spindeldjur) som ingår i minst 55 
växtskyddsprodukter mot skadedjur. Dessa nytto-
djur används främst mot skadedjur i växthus men 
några är även godkända mot skadedjur på friland. 
Några växtskyddsmedel med nyttodjur beskrivs 
i Bilaga 4. Mer information om biologiska växt-
skyddsmedel mot insekter finns i Jordbruksverkets 
informationsmaterial.16, 18-20, 23

Biologisk bekämpning mot trips görs med en kombination av Orius (rovskinnbagge) och rovkvalster. Trips är ett vanligt 
skadedjur i växthus och övervakas med blå eller gula klisterskivor eftersom tidig upptäckt är viktig.
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Faktaruta 2

Godkännande av
växtskyddsmedel i EU 
och i Sverige

För att ett växtskyddsmedel, oavsett om det är 
kemiskt eller biologiskt, ska vara tillåtet att använ-
das krävs ett godkännande. Detta regleras av EU-
förordningen om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden.7 Förordningen delar upp ämnen i 
de som ingår i växtskyddsmedel och andra ämnen, 
bland annat allmänkemikalier.

För alla växtskyddsmedel ska det verksamma äm-
net godkännas på EU-nivå och sedan ska alla växt-
skyddsmedel dessutom godkännas i varje enskilt 
land.

Godkännande av EU-kommissionen 
Det verksamma ämnet i ett växtskyddsmedel god-
känns av EU-kommissionen först efter omfattande 
dokumentation och tester. Växtskyddsmedlets verk-
samma ämnes inverkan på människors hälsa och på 
miljön undersöks i olika studier, som i sin tur utvärde-
ras av EFSA (Europeiska livsmedelssäkerhetsmyn-
digheten) och myndigheter i olika medlemsstater. 
Detta förfarande gäller även för de växtskyddsmedel 
som är tillåtna i ekologisk produktion.

Godkännande av Kemikalieinspektionen
Varje land utvärderar och godkänner växtskydds-
produkterna i den form de säljs, och fastställer villkor 
för användningen. En produkt innehåller vanligtvis ett 
och ibland flera verksamma ämnen och i många fall 
ett eller flera hjälpämnen.

I Sverige är det Kemikalieinspektionen (KemI) som 
godkänner produkterna. Godkända produkter har 
då en rad användningsvillkor. I dessa beskrivs mot 
vad och hur produkten får användas, till exempel: 
gröda, skadegörare/ogräs, dos, tidpunkt, grödans 
utvecklingsstadium, antal behandlingar, karenstid 
innan skörd. En godkänd användning kan vara bred 
och gälla många grödor och växtskyddsinsatser eller 
smal och gälla exempelvis specifika grödor.

Förutom dessa reguljära användningar, så finns det 
tidsbegränsade dispenser och förenklade godkän-
nanden för ”utvidgat produktgodkännande för min-
dre användningsområden” (UPMA).

Godkännande för ekologisk produktion
Av alla godkända växtskyddsmedel är en liten del 
även godkända för användning i ekologisk produk-
tion enligt EU:s regelverk.6 Listan med dessa god-
kända växtskyddsmedel anges även i Sveriges Na-
tionella riktlinjer för ekologisk produktion (2017).8 En 
förutsättning för att växtskyddsmedlen ska få använ-
das i ekologisk produktion i Sverige är att de även 
godkänts eller har fått dispens av KemI. 

Godkännande av allmänkemikalie
Ämnen som klassas som allmänkemikalier ska 
vara godkända på EU-nivå och behöver sedan inte 
godkännas i varje enskilt land. Ett godkännande av 
en allmänkemikalie är inte tidsbegränsad och gäl-
ler för obegränsad tid framöver. För att ett medel 
ska kunna klassas som allmänkemikalie måste den 
uppfylla ett antal krav. Det får inte vara ett ämne med 
farliga egenskaper, hormonstörande egenskaper, 
eller orsaka neurotoxiska eller immuntoxiska effek-
ter. Det får inte heller marknadsföras som ett växt-
skyddsmedel och inte huvudsakligen användas för 
växtskyddsändamål men ändå vara till nytta för växt-
skyddet.  
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Biologiska växtskyddsmedel 
Biologiska växtskyddsmedel delas upp i två kate-
gorier, mikroorganismer och makroorganismer, som 
godkänns av olika instanser.

För biologiska växtskyddsmedel som är baserade 
på mikroorganismer gäller samma regler som för 
kemiska växtskyddsmedel och den verksamma or-
ganismen måste först vara godkänd på EU-nivå och 
sedan måste det enskilda preparatet vara godkänt i 
varje land.

Biologiska växtskyddsmedel som är baserade på 
nyttodjur, så kallade makroorganismer (nematoder, 
insekter och spindeldjur (NIS)) godkänns i varje 
land. I Sverige ska organismer baserade på NIS 
vara godkända av Naturvårdsverket. Tidigare har 
KemI varit godkännande instans. Enligt förordningen 
(2016:402) om NIS är det arten och inte produkten 
som prövas och när arten blivit godkänd så är alla 
produkter med denna art godkända att använda.10

Godkännande inte alltid lönsamt
Leverantörerna av växtskyddsprodukter behöver 
lämna in en ansökan till KemI med omfattande do-
kumentation för att ett växtskyddsmedel ska bli 
godkänt. Det faktum att ekologisk produktion idag 
är begränsad och att användningen av växtskydds-
medel är låg, gör att marknaden för växtskyddsmedel 
för ekologisk produktion är liten. Detta kan leda till 
att en ansökan om godkännande inte är ekonomiskt 
lönsamt för företagen. Detta gäller till exempel kali-
umbikarbonat som är tillåtet i ekologisk produktion 
enligt EU:s regelverk, men där ännu ingen godkänd 
produkt finns på den svenska marknaden. LRF har 
på senare år ansökt om dispenser och utökat pro-
duktgodkännande för vissa växtskyddsmedel för att 
de ska bli tillgängliga för odlare i Sverige. KemI kan 
lämna dispens för att lösa akuta växtskyddsbehov.  
för användning av växtskyddsprodukter som (ännu) 
inte är godkända.

Mer information om växtskyddsmedel, exempelvis i 
vilka grödor de är godkända, om de beviljats utvid-
gat användningsområde eller dispens, finns i KemI:s 
bekämpningsmedelsregister, på Jordbruksverkets 
webbplats och hos produktansvariga företag.

Behörighetsklasser
Växtskyddsmedlen är indelade i tre behörighetsklas-
ser: 1L, 2L, och 3. Klass 1L och 2L säljs enbart för 
yrkesmässigt bruk och det krävs särskild utbildning 
för att använda dessa. Medel i klass 3 får användas 
av var och en.

Exempel på biologiska bekämpningsmedel, förpackade  
för försäljning. Här rovkvalster mot trips i växthusodling 
och svampmedel för att bekämpa skadlig svamp.
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SPANNMÅL BESPRUTAS VANLIGEN INTE I EKOLOGISK ODLING.
FOTO: ISTOCK
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Användning av växtskyddsmedel 
i ekologisk produktion

I ekologisk produktion i Sverige används 
växtskyddsmedel, främst biologiska, men 
även några kemiska växtskyddsmedel, 
i begränsad omfattning, främst inom 
produktion av frukt och bär, men även i 
grönsaker. 

Inga ogräsmedel
Enligt EU:s regler6 tillåts inte växtskyddsmedel 
mot ogräs i ekologisk produktion. Det blir ofta 
mer ogräs i ekologiska odlingar och förebyggande 
åtgärder, såsom en varierad växtföljd, är viktiga.

I ekologiska jordbruksgrödor som vall, spann-
mål, baljväxter, oljeväxter och potatis hanteras 
ogräsen normalt med en kombination av växtföljd, 
jordbearbetning och mekanisk ogräsbekämpning.

I trädgårdsgrödor som grönsaker, frukt och bär, 
som är känsliga för ogräskonkurrens, används även 
mycket manuell ogräsrensning samt i vissa grödor 
även marktäckning med plast. I några grödor som 
morötter och palsternackor används ofta flamning 
med gasol före grödans uppkomst för att bekämpa 
ogräs som kommit upp före grödan. 

Jordbruksgrödor
I jordbruksgrödor som vall, spannmål, oljeväxter 
och baljväxter, används normalt inga växtskydds-
medel i växande gröda. I vissa områden, till exem-
pel i västra Sverige används ibland järnfosfat mot 
svåra angrepp av sniglar i höstraps och vall. 

Betning och värmebehandling
I jordbruk och trädgårdsodling behandlas en stor 
del av utsädet för att minska angreppen av utsä-
desburna och jordburna sjukdomar. Ekologiska 
lantbrukare ska använda ekologiskt utsäde, men vid 
brist kan Jordbruksverket bevilja dispens för att an-
vända konventionellt utsäde som inte är behandlat 
med kemiska betningsmedel.

I ekologisk produktion av spannmål används 
biologisk betning eller värmebehandling av utsä-
det.25 En stor del av utsädet värmebehandlas med 
Thermoseed-metoden26 som innebär att utsädet 
utsätts för het och fuktig luft i en kontrollerad pro-
cess.27 Biologisk betning av spannmålsutsäde med 
jordbakterien Pseudomonas chlororaphis är också 
omfattande i ekologisk produktion (Cedomon, 
Cerall), och produkter baserade på bakterien finns 
även för betning av utsäde av ärt och morötter 
(Cedress). Potatisutsäde betas också i viss mån med 
biologiska medel baserade på mikroorganismer 
(Bilaga 3).
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Bladlöss suger näring ur växten och är skadedjur på de 
flesta vanliga lantbrukgrödor och trädgårdsväxter. De be-
kämpas i ekologisk odling bland annat med biologiska 
bekämpningsmedel.
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Mängder i ton
Mängden försålda växtskyddsmedel till jordbruk och 
yrkesmässig trädgårdsodling var 2016 cirka 1620 
ton verksamma ämnen, vilket är knappt en femtedel 
av den totala mängden försålda växtskyddsmedel 
som är cirka 8700 ton. Omkring 75 procent används 
inom industrin, främst träskyddsmedel, och drygt fyra 
procent av hushållen.28A Användningen i yrkesmässig 
trädgårdsodling utgör endast tre procent av den to-
tala användningen i lantbruket.28B

Mängder  i hektardoser
Ett mått som används för att beskriva intensiteten i 
användningen av växtskyddsmedel är hektardoser.
Det anger hur många hektar försålda mängder av oli-
ka växtskyddsmedel räcker till. År 2016 såldes totalt 
4,9 miljoner hektardoser till jordbruket.

Hektardoser växtskyddsmedel sålda för användning i 
jordbruksgrödor:
• 2,5 miljoner doser mot ogräs
• 1,8 miljoner doser mot svamp
• 538 000 doser mot insekter
• 106 000 doser för tillväxtreglering 

Detta innebar i genomsnitt 2,3 doser per hektar för 
jordbruket som helhet. Trenden är ökande från att 
under perioden 1980 – 2010 varit ca 1,6 doser per 
hektar. Det är stor skillnad i antal doser för olika grö-
dor, till exempel totalt 0,6 doser i höstraps, 2,8 doser 
i stråsäd och 6,6 doser per hektar i potatis.28A

Faktaruta 3
 
Mängder växtskyddsmedel i hela jordbruket

Växtskyddsmedel i brödsäd och matpotatis 
För att få en ungefärlig uppfattning om hur många 
växtskyddsbehandlingar som görs i olika lantbruks-
grödor i konventionell odling finns exempel på ge-
nomsnittlig användning i Bidragskalkyler för konven-
tionell produktion.29 

I höstvete för brödsäd i Västra Götaland anges ex-
empelvis tre årliga behandlingar med ogräsmedel, 
en behandling mot kvickrot var femte år, två behand-
lingar med svampmedel tre år av fyra, en behandling 
med annat svampmedel var tredje år samt en be-
handling med insektsmedel vart femte år, vilket ge-
nomsnittligt är 5,2 behandlingar per år med någon 
form av kemiskt växtskyddsmedel. Detta är alltså be-
tydligt fler behandlingar än genomsnittet för alla arter 
av stråsäd. I konventionell odling av matpotatis ang-
es två behandlingar med ogräsmedel, plus en be-
handling mot kvickrot vart femte år, sju behandlingar 
med svampmedel, en behandling med insektsmedel 
samt en blastdödning.

Växtodlingskalkylerna från Agriwise (2017)30 anger 
liknande antal växtskyddsbehandlingar som Bidrags-
kalkyler för konventionell produktion29 för Västra Gö-
taland. Dessa båda kalkylsamlingar anger alltså fler 
behandlingar än genomsnittet för hela Sverige, vilket 
kan förklaras av att odling i slättbygder är mer inten-
siv än i landet som helhet. 
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Grönsaker, frukt och bär
I ekologiskt odlade trädgårdsgrödor som frukt och 
bär och i viss mån grönsaker är det relativt vanligt 
att använda växtskyddsmedel mot skadedjur och 
svampsjukdomar. Detta beror på att det uppstår 
många växtskyddsproblem som måste hanteras för 
att få en säljbar skörd av god kvalitet. Det är en 
stor utmaning i den ekologiska produktionen att 
klara växtskyddet med det fåtal medel som finns 
tillgängliga och med det fåtal behandlingar som 
görs, vilket tydliggör vikten av att samtidigt ar-
beta med hela paletten av förebyggande åtgärder. 
De omfattande växtskyddsproblemen och de höga 
kvalitetskraven är även orsaken till en relativt stor 
användning av växtskyddsmedel i konventionell 
trädgårdsproduktion. 

Grönsaksodling på friland
I ekologisk grönsaksodling används normalt inga 
växtskyddsmedel i morötter och andra rotfrukter. 
I vissa kålgrödor, som vitkål, broccoli och kålrot, 
som är mycket utsatta för insektsangrepp, täcker 
vissa odlare grödorna med insektsnät eller fiber-
duk31 eller gör några behandlingar med biologiska 
växtskyddsmedel baserade på Bacillus thuringiensis 

(Dipel, Turex) mot fjärilslarver. Det förekommer 
i undantagsfall också behandlingar med rapsolja 
och pyretriner (Raptol) till exempel mot starka an-
grepp av jordloppor i kålväxter. 

Svampangrepp hanteras på olika sätt i ekologisk 
odling. I till exempel lök finns sorter som är tole-
ranta mot lökbladmögel. Man kan även göra för-
ändringar av odlingssystemet; genom att plantera 
ut förkultiverade lökplantor eller använda sättlök, 
hinner löken i större utsträckning växa klart innan 
lökbladmöglet angriper. 

I Jordbruksverkets ekonomiska kalkyler för 
grönsaksodling32 finns exempel på användning av 
växtskyddsmedel som baseras på insamlade upp-
gifter från konventionella och ekologiska grön-
saksodlingar (Tabell 3). I ekologiska odlingar av 
morot, rödbeta och matlök används normalt inga 
växtskyddsmedel. I konventionell odling av dessa 
grödor anges exempel på totalt 4–14 behand-
lingar mot ogräs, svampsjukdomar och insekter. I 
odlingar av vitkål och broccoli anges i ekologisk 
odling två behandlingar mot insekter (främst Bacil-
lus thuringiensis) och i konventionell odling fem till 
sex behandlingar mot ogräs, svampsjukdomar och 
insekter.

Fruktodling
I fruktodling beror användningen av växtskydds-
medel delvis på vilken fruktkvalitet och vilka voly-
mer som behöver produceras. I äldre fruktodlingar 
är det vanligt att odlaren överhuvudtaget inte an-
vänder växtskyddsmedel utan litar till att naturliga 
fiender och förebyggande metoder ska balansera 
populationerna av skadegörare. Sådana fruktod-
lingar ger ofta tämligen liten skörd med stor an-

Ekologisk odling Konventionell odling

Ogräs- 
medel

Svamp- 
medel

Insekts- 
medel

Ogräs- 
medel

Svamp- 
medel

Insekts- 
medel

Morot 0A 0 0 3,5 1 2

Rödbeta 0A 0 0 2 1 1

Matlök 0 0 0 5 8 1

Vitkål 0 0 2B 1 1 3

Broccoli 0 0 2B 1 1 4

Tabell 3. Exempel på antal behandlingar per år med växtskyddsmedel mot ogräs, svampsjukdomar och insekter 
i grönsaksodling.32  A. En behandling med flamning med gasol  B. Biologisk bekämpning med Bacillus thuringiensis.
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del frukt som inte kan säljas som konsumtionsfrukt 
(Klass 1) utan används främst för äpplemust och 
andra förädlade produkter. 

I mer intensivt skötta odlingar används nor-
malt växtskyddsmedel för att kunna producera den 
fruktkvalitet som krävs för att få leverera frukt till 
handeln och som uppfyller kraven på Klass 1-frukt. 

För att kunna producera frukt ekologiskt med 
handelns kvalitetskrav finns stort behov av att det 
finns effektiva medel som är godkända för ekolo-
gisk produktion. Det handlar om några behand-
lingar mot insekter och upprepade behandlingar 
mot främst äppleskorv. 

I Jordbruksverkets ekonomiska kalkyler för äp-
pelodling33 anges exempel på användning av växt-
skyddsmedel som baseras på insamlade uppgifter 
från flera större äppelodlare i Sverige. Kalkylerna 
för ekologisk äppelodling baseras på tio växtskydds-
behandlingar per år (Tabell 4). Av dessa var cirka 
tre behandlingar mot insekter: en behandling med 
feromonförvirring (Isomate C) mot äpplevecklare, 
en behandling med Cydia pomonella Granulovirus 
(Madex) eller Bacillus thuringiensis (Turex/Dipel) 
mot fjärilslarver och en behandling med fettsyror 
(såpa) eller paraffinolja mot bladlöss. Resterande 
sju behandlingar var mot äppleskorv och andra 
svampsjukdomar, främst med svavel (Kumulus DF). 
Under 2017 kunde även kaliumbikarbonat (Viti-
San) användas på dispens mot svampsjukdomar i 
ekologisk odling. 

I konventionell äppelodling angavs totalt 15 
växtskyddsbehandlingar. Av dessa var cirka två mot 
ogräs, tre mot insekter och resten mot svampsjuk-
domar.34 

Jordgubbsodling
De flesta ekologiska jordgubbsodlingar är små och 

i dessa används normalt inga växtskyddsmedel. I 
större ekologiska jordgubbsodlingar används bio-
logiska och i vissa fall även kemiska växtskydds-
medel främst mot insekter.35,36 I Jordbruksverkets 
ekonomiska kalkyler för bärodling37 anges ex-
empel på användning av växtskyddsmedel för att 
få en bra skörd. Kalkylerna för större ekologiska 
jordgubbsodlingar på friland baseras på fem växt-
skyddsbehandlingar (tre mot insekter och en mot 
svampsjukdomar per skördeår plus en utsättning 
av rovkvalster per år). I motsvarande konventio-
nell jordgubbsodling anges totalt tio växtskydds-
behandlingar under första skördeåret och sju be-
handlingar under andra skördeåret. Av dessa tio 
behandlingar första året var två mot ogräs, fyra mot 
svampsjukdomar och två mot insekter.

I ekologisk jordgubbsodling kan det idag vara 
aktuellt att använda såpa mot trips och andra 
mjukhudade insekter, samt rapsolja och pyretrin 
(Raptol) mot mer hårdhudade insekter som jord-
gubbsvivel och stinkfly.36 Raptol får dock enligt ett 

Ogräs- 
medel

Svamp- 
medel

Insekts- 
medel

Ekologisk äppelodling 0 7A 3B

Konventionell äppelodling 2 10 3

Tabell 4. Exempel på antal behandlingar per år med växtskyddsmedel i äppelodling i Sverige33

A. Behandling med svavel och kaliumbikarbonat
B.Två behandlingar med biologiska växtskyddsmedel och en med såpa eller paraffinolja
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BANKPLANTOR MED STEKLAR MOT LÖSS. FOTO: KLARA LÖFQVIST

nytt godkännande från januari 2018 inte användas 
i jordgubbar, men äldre produkter får användas un-
der 2018. 

Det är idag relativt ovanligt att behandla med 
Trichoderma (Binab Bär) mot svampsjukdomar.38 
Biologiskt växtskydd med Bacillus subtilis (Sere-
nade ASA) kan också användas mot svampsjukdo-
mar. När det finns godkända produkter kan det bli 
aktuellt att behandla med kaliumbikarbonat mot 
mjöldagg i jordgubbsodling i tunnlar.35,38

Grönsaksodling i växthus
I odling av gurka och tomat i växthus används 
ungefär samma biologiska växtskyddsmedel med 
nyttodjur i ekologisk som i konventionell odling. 
I gurka rör det sig om insättning av tripsrovkvalster 
samt spinnrovkvalster. I tomat sker insättning av 
parasitsteklar mot minerarfluga, rovskinnbagge mot 
minerarfluga och spinnkvalster samt parasitsteklar 
mot vita flygare (Bilaga 4). Skillnaden jämfört med 
konventionell odling är att det där även kan före-
komma någon eller några kemiska behandlingar. 

I gurka kan det handla om 1-4 behandlingar mot 
svamp (främst mjöldagg) och någon behandling 
mot insekter eller spinnkvalster per kulturomgång. 
I tomat kan det handla om 2-3 kemiska behand-
lingar mot svampsjukdomar (främst gråmögel) och 
någon behandling mot insekter och spinnkvalster. I 
ekologisk odling av gurka kan det även förekomma 
någon behandling mot mjöldagg med svavel.39

Kryddor i växthus
I odling av kryddväxter i kruka i växthus är sorg-
myggor ett stort problem särskilt i ekologisk pro-
duktion, eftersom sorgmyggor trivs och förökas 
bra i de substrat som används. En kombination av 
Bacillus thuringiensis (Gantrol), olika insektsparasi-
tära nematoder samt rovkvalster (Hypoaspis miles) 
används för att hantera sorgmyggorna. I övrigt an-
vänds parasitsteklar mot bladlöss. Dessa metoder 
används även i konventionell produktion av kryd-
dor i växthus. I konventionell odling används vid 
behov även kemisk bekämpning mot bladlöss och 
svampangrepp.40
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Här beskrivs egenskaper hos växtskydds–
medel i ekologisk produktion samt 
exponering och risker som användningen 
av dessa kan ha för hälsa och miljö. 

Huvudsakligen behandlas här kemiska växtskydds–
medel som används för växtskydd i ekologisk pro-
duktion i Sverige, men vi inkluderar även vissa as-
pekter om risker med biologiska växtskyddsmedel 
och allmänkemikalier.

Risken som ett växtskyddsmedel utgör beror på 
medlets toxicitet och exponeringen som männ-
iskor och miljö utsätts för. Toxiciteten är en inne-
boende egenskap hos medlet och uttrycks i olika 
referensvärden (se nedan). Medan exponeringen är 
ett mått på hur mycket av medlet en människa eller 
ett djur får i sig (se nedan). 

Risker för människor

Humantoxicitet
För människor fastställs det dagliga acceptabla in-
taget (ADI) av ett verksamt ämne i ett växtskydds-
medel vilket i genomsnitt inte bör överskridas på 
lång sikt för att undvika långtidseffekter, och den 
akuta referensdosen (ARfD) vilken inte bör över-

skridas ens enstaka gånger för att undvika akuta 
risker för hälsan. Vidare fastställs det en acceptabel 
intagsnivå för användaren (AOEL), till exempel för 
odlaren.

Dessa referensvärden tas fram för att kunna göra 
en riskbedömning - man relaterar ämnenas giftig-
het till de mängder som man mäter  i naturen eller 
i maten, eller som man beräknar kan finnas där. 
Referensvärden är oftast beräknade utifrån djurför-
sök, som räknas om till människor under använd-
ning av bedömningsfaktorer (Assessment Factor, 
AF). För vissa ämnen finns inga identifierade tox-
iska effekter, sådana ämnen får därmed heller inga 
referensvärden. 

Data om de verksamma ämnenas egenskaper 
finns i Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndighe-
tens (EFSA:s) ”Review Report” och ”Conclu-
sions” för varje ämne. Data om växtskyddsmedlets/
produktens egenskaper finns i säkerhetsdatabladet 
som ska finnas för samtliga produkter. Baserat på 
det verksamma ämnets egenskaper såsom human-
toxicitet, miljötoxicitet, persistens (hur lång tid det 
tar för ämnet att brytas ner) kopplas användarvill-
kor till medlet. Villkoren har som mål att minska 
riskerna med användningen och kan gälla krav på 
särskild skyddsutrustning, avdriftreducerande ut-
rustning eller särskilda skyddsavstånd.

Toxiska egenskaper hos 
kemiska växtskyddsmedel i Sverige
I tabell 5 redovisas toxiska egenskaper hos de 141 
verksamma ämnen som är godkända kemiska växt-
skyddsmedel i Sverige. Tio av dessa ämnen eller 
ämnesgrupper är även godkända i ekologisk pro-
duktion (Tabell 1 sid. 13). Av alla 141 verksamma 
ämnen har 134 toxiska egenskaper, i betydelsen att 
de har minst ett referensvärde (ADI, ARfD, AOEL). 
Av dessa är tre godkända i ekologisk produktion 
(pyretriner, spinosad och järnfosfat). 

Vissa ämnen är godkända som ”kandidater för 
ersättning”. Detta innebär att de har egenskaper 
som är oönskade, men att medlen ändå är god-
kända tills andra mindre problematiska ämnen är 
tillgängliga. Nitton sådana substanser är godkända 

Risker för hälsa och miljö
med växtskyddsmedel i ekologisk produktion

Inom ekologisk odling används främst biologiska be-
kämpningsmedel. Här har plantor med steklar som äter 
bladlöss placerats ut i kanten av en odling.
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Godkända i Sverige
Därav godkända i svensk 

ekologisk produktion

Verksamma ämnen (ämnesgrupper) 141 (a) 10 (b)

Identifierad humantoxicitet (c) 134 3 (d)

Kronisk toxicitet (ADI) 134 3

Akut toxicitet (ARfD) 80 1 (e)

Reproduktionstoxisk klass 2 (f) 9 0

Karcinogen klass 2 (g) 8 0

Kandidater för ersättning 19 0

Hormonstörande egenskaper 1 0

Lågt värde för ADI/ARfD/AOEL 1 0

Uppfyller två PBT kriterier (h) 18 0

Produkter (exklusive dispenser)

Behörighetsklass 1L 16 0

Behörighetsklass 2L 243 6

Behörighetsklass 3 39 10

Ekotoxicitet

Klassificerat som toxisk för vattenlevan-
de organismer (kronisk eller akut)

77 2 (i)

Tabell 5. Kemiska växtskyddsmedel.Toxiska egenskaper. 
Toxiska egenskaper hos godkända verksamma ämnen och produkter i Sverige (november 2017).
Källor: EU-kommissionens bekämpningsmedelsdatabas14 Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister11 
(a) närbesläktade ämnen räknade som ett ämne (t.ex. olika glyfosat-salter), fettsyror (3 st + 1 grupp) räknade som 1, 
feromoner (doftämnen i fällor) (3 st) räknade som ett ämne)
(b) feromoner (doftämnen i fällor), växtoljor raps + grönmynta, pyretriner, fårtalg (repellent), spinosad, fettsyror (såpa) 
och kaliumbikarbonat (används med dispens från KemI), svavel, paraffinolja, järnfosfat
(c) har minst ett av referensvärdena ADI (kronisk toxicitet), ARfD (akut toxicitet), AOEL (användartoxicitet)
(d) spinosad, pyretriner, järnfosfat
(e) pyretriner
(f) ”Misstänkt reproduktionstoxiskt för människor”. 
(g) ”Misstänkt cancerframkallande för människor”. 
(h) PBT = persistent (lång nedbrytningstid), bioackumulerbar, toxisk 
(i) pyretriner, spinosad
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i Sverige, dock ingen i ekologisk produktion. Vi-
dare är nio misstänkt reproduktionstoxiska och åtta 
misstänkt cancerframkallande ämnen godkända 
i Sverige, men inga är godkända för användning 
i ekologisk produktion. Åttio ämnen godkända i 
Sverige har akut humantoxiska egenskaper (det vill 
säga har ett ARfD), varav ett (pyretriner) används 

i ekologisk produktion. För hjälpämnen, som till 
exempel lösningsmedel, finns enbart begränsad in-
formation och dessa diskuteras inte närmare här.

I Sverige finns det ett system med behörig-
hetsklasser för användningen av kemiska växt-
skyddsmedel. Vissa produkter får enbart användas 
yrkesmässigt efter utbildning (klass 1L för särskilt 
farliga egenskaper, och klass 2L), medan andra får 
användas av vem som helst (klass 3). Detta åter-
speglar riskerna för användaren och för miljön som 
användningen kan medföra. I klass 1L finns det 16 
och i klass 2L 243 godkända produkter. Inga pro-
dukter i klass 1L är godkända i ekologisk produk-
tion, men däremot 6 produkter i klass 2L (Tabell 5, 
se även Tabell 1, sid. 13). I behörighetsklass 3 är 39 
produkter godkända, varav 10 får användas i eko-
logisk produktion. 

Sammanfattningsvis är verktygslådan för kemis-
ka växtskyddsinsatser liten i ekologisk jämfört med 
konventionell produktion, och de flesta medlen i 
ekologisk produktion är förhållandevis oproblema-
tiska. 

Toxicitet hos växtskyddsmedel
i ekologisk produktion i Sverige
Pyretriner som finns i produkten Raptol är troli-
gen det för människan mest problematiska kemiska 
växtskyddsmedlet i svensk ekologisk produktion. 

Pyretriner är klassade som akut toxiska för männ-
iskor14 och utgörs av en grupp verksamma ämnen 
i extrakt av frön från blomman Chrysanthemum 
cinerariifolium. Pyretriner är den enda verksamma 
ämnesgruppen i svensk ekologisk produktion som 
har akut toxicitet, det vill säga en fastställd ARfD. 
Extraktets effekt mot insekter har varit känd un-
der tusentals år, och pyretrinerna isolerades redan 
på 1800-talet.

Pyretriner angriper insekters nervsystem ge-
nom att påverka spänningskänsliga natriumkanaler 
i nervcellerna. Denna mekanism är också relevant 
för toxiska effekter hos människan, även om dägg-
djur och även fåglar har en något annorlunda form 
av natriumkanaler som är mindre känsliga för dessa 
ämnen än hos insekter.41

Sedan 1960-talet har en ny grupp syntetiska växt-

skyddsmedel utvecklats, pyretroiderna, med samma 
verkningsmekanism som pyretrinerna. Dessa är 
dock inte tillåtna i ekologisk produktion. En vik-
tig skillnad mellan pyretrinerna och de syntetiska 
pyretroiderna är deras stabilitet eller persistens. Py-
retrinerna bryts ner snabbt i luft och i dagsljus – i 
25 av 27 försök vad gäller resthalter i produkten 
var pyretrinerna under detektionsgränsen redan ett 
dygn efter användandet.42 I jorden har pyretrinerna 
en halveringstid på 2,5 dagar, medan den är mel-
lan 26 och 100 dagar för de i svensk konventionell 
produktion godkända pyretroiderna.

En konsekvens av pyretrinernas instabilitet är att 
de återfinns sällan i Livsmedelsverkets provtagning 
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 "Verktygslådan för kemiska växt-
skyddsinsatser är liten i ekologisk 
jämfört med konventionell produk-
tion, och de flesta medlen i ekologisk 
produktion är förhållandevis 
oproblematiska"

Pyretriner som utvinns från frön av Chrysanthemum ci-
nerariifolium är troligen det mest problematiska kemiska 
växtskyddsmedlet i svensk ekologisk produktion. 
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av frukt, grönsaker och bär. En annan konsekvens 
är att det är tillåtet att använda pyretriner tills nära 
inpå skörden, medan pyretroiderna vanligen har en 
karenstid på flera veckor. Pyretriner används spar-
samt i ekologisk produktion i Sverige, se tidigare 
avsnitt om användning. 

Spinosad är en blandning av två ämnen som iso-
leras ur bakterien Saccharopolyspora spinosa. Även 
spinosad agerar genom att angripa insekters nerv-
system. Det sker genom att en viss receptor i in-
sekters nervsystem blockeras. Trots hög effektivitet 
mot insekter, har spinosad inte visat några tecken 
på neurotoxicitet i djurförsök, även vid mycket 
höga doser. Spinosad har dock kronisk toxicitet för 
människor (fastställt ADI) men ingen identifierad 
akut toxicitet.

Järnfosfat är ett medel mot sniglar och snäckor. 
Både järn och fosfor är essentiella näringsämnen 
för växter och människor. Växterna reglerar aktivt 
upptaget av järn, och växternas järnhalt beror i för-
sta hand på växtarten och inte på tillgången på järn 
via exempelvis en behandling med järnfosfat. Det 
är därför osannolikt att användningen av järnfos-
fat mot sniglar leder till en exponering hos kon-
sumenten. Referensvärdet för långtidsintag (ADI) 
är satt utifrån säkra intag av kosttillskott med järn.

Övriga godkända kemiska växtskyddsmedel som är 
aktuella i svensk ekologisk produktion, har inte vi-
sat humantoxiska effekter i de tester som ligger till 
grund för deras godkännande.  Dessa ämnen är:

• feromoner (endast i fällor)
• fettsyror (såpa) (med dispens från KemI)
• kaliumbikarbonat (med dispens från KemI),
• fårtalg
• svavel
• paraffinolja
• grönmyntaolja och rapsolja 
 
Inte heller allmänkemikalier anses utgöra några ris-
ker för människan när de används i växtskyddet43,44 

(se Tabell 2, sid. 14). 

Biologiska växtskyddsmedel
Biologiska växtskyddsmedel anses inte utgöra nå-
gon risk för konsumenter, och mikroorganismer 
saknar både ADI och ARfD. I godkännandepro-
cessen av dessa medel säkerställs det att mikroor-
ganismer inte är patogena för människor, och att 
deras användning inte ger upphov till antibiotika-
resistens. I godkännandeprocessen undersöks även 
huruvida mikroorganismer kan bilda metaboliter 
som skulle kunna vara toxiska för människor. Det 
är dock komplicerat och regler för detta håller på 
att förfinas.

För yrkesverksamma som sprider biologiska 
växtskyddsmedel med mikroorganismer och nyt-
todjur finns det dock risker kopplat till hante-
ringen. I studier med 96 växthusanställda i södra 
Sverige hade 18 procent höga halter av allergi-
antikroppar mot rovkvalstret Phytoseiuilus persimiles 
och 15 procent mot rovkvalstret Hypoaspis miles i 
blodet, vilket är en indikation på allergiutveckling.
Anställda med höga allergiantikroppar mot dessa 
hade även förhöjd risk för astma och allergibe-
svär.45 En amerikansk studie jämförde antikroppar 
och symptom hos arbetare som skördade grönsa-
ker som behandlats med mikroorganismen Bacillus 
thuringiensis med de som skördade grönsaker som 
inte behandlats.46 Den exponerade gruppen hade 
en större risk för positiva resultat i allergipricktes-
ter och för höga halter av allergiantikroppar mot 
Bacillus thuringiensis, vilket är indikationer på aller-
giutveckling. Dock uppvisade inga arbetare allergi-
besvär som kunde härledas till  Bacillus thuringiensis.

Dessa studier pekar på att ett förebyggande  

Biologiska bekämpningsmedel anses inte utgöra någon 
risk för konsumenter. De som arbetar i växthus kan dock 
utveckla allergiantikroppar mot de nyttodjur som an-
vänds, till exempel mot rovkvalstret Hypoaspis miles som 
används mot sorgmyggor, vattenflugor och trips.
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arbete mot växthusarbetares exponering är viktigt 
även när biologiska bekämpningsmetoder används, 
särskilt med tanke på att sådana metoder antas få 
en större spridning i framtiden. Sådant arbete kan 
omfatta ventilation i växthus, skyddskläder, och 
appliceringsmetoder som minimerar människors 
kontakt med medlen.

Svenska konsumenters exponering
Den huvudsakliga exponeringsvägen för växt-
skyddsmedel för konsumenter i Sverige är resthal-
ter av växtskyddsmedel i maten. I Sverige ansvarar 
Livsmedelsverket för analys av rester av växtskydds-
medel i mat i form av stickprovskontroller. Årligen 
tas omkring 1500-2000 stickprov, varav cirka tio 
procent är från ekologiska livsmedel. För konsu-
menten påverkas den faktiska exponeringen av oli-
ka ämnen av exempelvis kostvanor och om maten 
processas (till exempel skalas) vilket påverkar expo-
neringen för ett visst ämne.

Det kan också förekomma resthalter av växt-
skyddsmedel i dricksvatten. Dricksvattenprodu-
centen ansvarar för att kontrollera vattnet så att inte 
gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 
om dricksvatten överskrids.47 I två sammanställ-
ningar över tillgängliga data för växtskyddsmedels-
rester i grundvatten respektive ytvatten beskrivs 
bland annat vad som hittas i färdigt dricksvatten.48,49 
På senare år har antalet överskridanden av dricks-
vattengränsvärdet minskat och det sker numera 
mycket sällan. De ämnen som hittas i dricksvatten 

är främst växtskyddsmedelssubstanser som inte har 
varit tillåtna för användning i Sverige på många år.

I privata dricksvattenbrunnar förekommer det 
oftare att resthalter hittas och att gränsvärdet över-
skrids. Det råder dock stor kunskapsbrist över fö-
rekomsten i privata brunnar då det är den enskilda 
brunnsägaren som ansvarar för att provta sitt vatten.

Kroniska risker
Utifrån genomsnittliga resthalter av bekämpnings-
medel i konventionella och ekologiska livsmedel, 
och ett genomsnittligt kostmönster, kan man be-
räkna en sammanlagd genomsnittlig långtidsexpo-
nering för konsumenten med hjälp av Hazard In-
dex-metoden som tar hänsyn till de olika ämnenas 
toxicitet, en så kallad kumulativ riskbedömning.

 HI, Hazard Index, är ett mått där noll betyder 
ingen exponering för toxiska ämnen, värden under 
ett indikerar inga förväntade långsiktiga hälsoef-
fekter och värden över ett indikerar en potentiell 
långsiktig risk. Ett HI över ett betyder således inte 
att man faktiskt blir sjuk, utan betyder att det finns 
en förhöjd sannolikhet att negativa hälsoeffekter 
inträffar på lång sikt. Regleringen av växtskydds-
medlen har till syfte att undvika en sådan förhöjd 
sannolikhet.

En kumulativ riskbedömning har gjorts i en 
studie i Sverige 2015, separat för vuxna och barn, 
och separat för scenarierna ”importerad konven-
tionell mat”, ”svenskproducerad konventionell 
mat”, och ”ekologisk mat”. Riskbedömningen 

Alla konsumenter i Sverige exponeras för växtskyddsmedel via maten. Ibland finns resthalter i dricksvatten.
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baserades på en genomsnittlig kostsammansättning 
enligt ”Riksmaten” och på resthaltdata för drygt 
1500 prover (varav 242 svenskproducerade kon-
ventionella och 132 ekologiska) av frukt, grönsa-
ker, bär och spannmål.50

Figur 1 visar tydligt att HI var absolut lägst för 
en ekologisk kost, något högre för svenskproduce-
rad konventionell kost och högst för importerad 
konventionell kost. Alla HI var dock under ett, vil-
ket innebär att inga långsiktiga effekter för hälsan 
förväntas i något av scenarierna, enligt gängse tolk-
ning. Exempelvis var HI för ekologiskt cirka 70 
gånger lägre än HI för svenskt konventionellt. HI 
var för ekologiskt baserat på ett mycket litet antal 
fynd – enbart fem av 132 prover för vuxna (fyra 
procent) respektive ett av 93 prover för barn (en 
procent) innehöll rester av något växtskyddsme-
del, vilket gör uppskattningen av HI för ekologiska 
produkter osäker. Dock var skillnaden mot svensk 
konventionell produktion tydlig: 98 av 242 prover 
(40 procent) och 83 av 142 prover (58 procent) 
innehöll resthalter för vuxna respektive barn. Ännu 
tydligare blev skillnaden mot importerade konven-
tionella produkter, där 873 av 1164 prover (75 pro-

cent) och 635 av 790 prover (80 procent) innehöll 
resthalter för vuxna respektive barn. 

Flera antaganden ingick i denna beräkning, 
bland annat behövde man ta hänsyn till att alla 
frukter och grönsaker inte går att odla i Sverige. 
Det fanns inte heller resthaltsdata för alla produkter 
som det fanns konsumtionsdata för i kostscenarier-
na för vuxna och barn, och omvänt. För detaljerad 
information hänvisas till rapporten från studien.50

En tolkning av dessa resultat är att ingen risk 
föreligger, eftersom HI är lägre än ett. En annan 
tolkning är, givet de begränsningar som metoden 
har, och givet att vi inte bara exponeras för be-
kämpningsmedel utan även för andra toxiska äm-
nen, att en lägre exponering generellt är eftersträ-
vansvärt och att ekologiska produkter har en fördel 
på grund av en lägre exponering.

HI-metoden som den användes i studien är 
ett relativt grovt mått på kumulativa risker. Den 
innehåller både antaganden som överskattar ris-
ker och begränsningar som underskattar risker. En 
överskattning av risken kommer exempelvis från 
att olika typer av toxiska effekter slås ihop. Ett an-
tagande som leder till underskattning av risker för 

Figur 1. Sammanlagd beräknad genomsnittlig långtidsexponering av toxiska ämnen för konsumenten. 
Hazard Index för vuxna och 4-åriga barn för olika kostscenarier. Vuxnas antas äta 500 g och barn 400 g frukt och 
grönt per dag, vilket är enligt Livsmedelsverkets rekommendation.I analyserna ingick 173 av 331 inom EU godkända 
verksamma ämnen med kronisk toxicitet, inklusive 5 av 9 som även är godkända i ekologisk produktion.50
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vissa grupper är att beräkningen utgår från genom-
snittlig kostsammansättning och tar inte hänsyn till 
att vissa individer kan ha högt intag av enskilda 
frukter eller grönsaker med vanligtvis höga resthal-
ter. Alla växtskyddsmedel ingår inte heller i analys-
programmet. 

Vidare var HI baserat på kända ADI (dagliga 
acceptabla intaget) år 2015, men historiskt är det 
vanligt att ADI sjunker när ny kunskap tillkom-
mer. Detta kan illustreras av en nyligen genomförd 
sänkning av ADI för klorpyrifos (insektsmedel som 
inte är godkänt i Sverige men används i många 
andra länder), från 0,01 till 0,001 mg/kg kropps-
vikt/dag, vilket innebär att HI enligt det nya vär-
det skulle höjas för barn som äter konventionellt 
importerat från 0,55 till 0,75. Om man istället an-
vänder sig av det i USA år 2016 fastställda ADI för 
klorpyrifos (ssPAD för småbarn = 0,0000017 mg/
kg kroppsvikt/dag51), så blir HI istället 136. Oavsett 
de ovan beskrivna begränsningarna möjliggör HI 
en översiktlig jämförelse av riskerna under olika 
kostscenarier.

Akuta risker
Den enda jämförelsen mellan andelen ekologiska 
och konventionella livsmedel som överskrider 
ARfD, där alltså en kortsiktig risk för hälsan inte 
kan uteslutas, finns i EFSA:s rapport om bekämp-
ningsmedelsrester för 2013. I 1,2 procent av de 
undersökta konventionella proverna, men i noll 
procent av de undersökta ekologiska proverna, 
överskreds ARfD för minst ett kostscenario. 

I Sverige brukar det vara ett fåtal prover per 
år där Livsmedelsverket ser ett överskridande av 
ARfD utifrån ett svenskt kostscenario. Dessa pro-
ver är oftast importerade konventionella varor.

Risker för miljön

Ekotoxicitet
I detta avsnitt diskuterar vi de mest relevanta och 
tydliga ekotoxikologiska effekterna hos de växt-
skyddsmedel som är godkända i ekologisk produk-
tion i Sverige. Avsnittet är inte en heltäckande be-
skrivning av samtliga ekotoxikologiska risker och 
inte heller en heltäckande jämförelse av riskerna 

med medlen som är godkända i ekologisk respek-
tive konventionell produktion.

Det är viktigt att ha i åtanke att minskad an-
vändning av kemiska växtskyddsmedel, genom 
en förebyggande åtgärd, alltid är att föredra ur ett 
ekotoxikologiskt perspektiv. Därför är det relevant 
att undersöka effekten av den totala odlings- och 
växtskyddsstrategin och inte enbart risker med an-
vändningen av enskilda medel.

Alla aktiva ämnen och mikroorganismer som 
är godkända i växtskyddsmedel har genomgått en 
utvärdering med avseende på ekotoxicitet. I ut-
värderingen mäter man bland annat dess effekt på 
fisk, kräftdjur, alger, fåglar, däggdjur, leddjur, bin, 
daggmaskar och mikrofloran. Det är förhållandevis 
enkelt att ta reda på ämnenas toxicitet med avse-
ende på olika organismgrupper i laboratoriestu-
dier. Toxiciteten för akuta effekter, anges oftast som 
koncentrationen (LC50) eller dosen (LD50) per 
kg kroppsvikt som dödar hälften av försöksdjuren. 
De kroniska effekterna anges som koncentrationen 
eller dosen som inte långsiktigt ger några synliga 
effekter. 

Det är betydligt svårare att bedöma vilka ris-
ker som faktiskt inträffar i realiteten, eftersom detta 
även beror på den faktiska exponeringen som på-
verkas av en mängd faktorer, som ämnenas rörlig-
het i mark och vatten och dess nedbrytningshastig-
het under olika förhållanden. Dessa bedömningar 

Toxicitet hos en art för ett ämne är betydligt lättare att 
bedöma än faktisk miljörisk som beror på ämnenas rörlig-
het i mark och vatten, deras nedbrytningshastighet och 
samspelet mellan arter.
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görs med hjälp av simuleringsmodeller där en skat-
tad koncentration i miljön kan fås fram. Utvärde-
ringen sker för ett ämne och en organism i taget 
vilket gör att eventuella kombinationseffekter som 
kan uppstå till följd av att organismerna i miljön 
utsätts för en blandning av flera olika ämnen samti-
digt inte fångas upp. Vidare finns det många kända 
exempel för hur påverkan på en art kan ha indi-
rekta effekter i ett ekosystem.52,53  Det är däremot 
svårt att förutsäga sådana indirekta effekter utifrån 
laboratoriestudier på enstaka individer av enstaka 
arter. Exempelvis kan förändringar i bins beteen-
de ha stora effekter för ett bisamhälles långsiktiga 
överlevnad. 

Bland de ämnen som är godkända i ekologisk 
produktion, är toxiciteten av spinosad och pyre-
triner för vattenlevande organismer samt för pol-
linerare de egenskaper som har störst sannolikhet 
att utgöra en risk.

KemI har tagit fram riktvärden för koncentra-
tioner av verksamma ämnen i kemiska växtskydds-
medel som inte bör överstigas i ytvatten.54 Detta 
är nivåer som ska säkerhetsställa att nivån är risk-
fri för vattenlevande organismer. Kompletterande 
preliminära riktvärden för de ämnen som saknar 
sådana har tagits fram inom Sveriges lantbruksu-

niversitet, SLU55,56 för att kunna följa upp den 
nationella miljöövervakningen. Vissa verksamma 
ämnen i växtskyddsmedel är också utpekade inom 
vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen 
eller särskilda förorenande ämnen. Dessa har gräns-
värden respektive klassgränser i Havs- och vat-
tenmyndighetens föreskrift om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 
2013:19). De flesta verksamma ämnen som an-
vänds i Sverige har ett eget riktvärde och det är 
mycket stor variation mellan olika ämnen. 

Spridning och förekomst
av växtskyddsmedel i miljön
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar 
vilken exponering miljön utsätts för vid använd-
ning av växtskyddsmedel. Var ämnet återfinns i mil-
jön efter användning och hur ämnet rör sig beror 
på det verksamma ämnets egenskaper såsom flyk-
tighet (hur mycket som avdunstar), adsorptions-
förmågan, (bindningsförmågan till markpartiklar 
som lera och humus), lösligheten i vatten samt per-
sistens som avgör hur länge ett medel finns kvar i 
miljön utan att brytas ned. Nedbrytningen påver-
kas i sin tur av pH, temperatur samt andra klimat-
faktorer, markens beskaffenhet, vattenflöde med 

För att utvärdera ekotoxicitet utsätts olika djur för ämnet. Zebrafisk används ofta för att utvärdera effekten på fisk.
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mera. Slutligen påverkas miljöexponeringen för 
växtskyddsmedlets verksamma ämnen av hur med-
let applicerats på grödan, dosen och vilka försik-
tighetsåtgärder som vidtagits vid spridningstillfället 
samt annan hantering av medlen (som till exempel 
påfyllnad, rengöring och transport av spruta, lag-
ring). Dessa faktorer i kombination påverkar hur 
ett ämne sprids i miljön och om det finns risk för 
att det påträffas i marken eller i yt- och grund-

vatten.  
Hur mycket av de verksamma ämnena som 

återfinns i naturen påverkas av ämnets persistens. 
En långsam nedbrytning är generellt att betrakta 
som negativt ur ett ekotoxikologiskt perspektiv, då 
detta ökar risken att negativa effekter hinner upp-
komma på lång sikt. Av de ämnen som får användas 
i ekologisk produktion är paraffinolja som har 65 
dagars halveringstid i jord det ämne med långsam-

Figur 2. Nedbrytbarhet (halveringstid i jord, DT50) och rörlighet i jord (kfoc eller koc).57

För verksamma ämnen godkända i Sverige där data är tillgängliga. Ämnen med en DT50 över 30 dagar räknas som 
måttligt persistenta och över 100 dagar som persistenta. Ämnen med kfoc eller koc under 500 räknas som måttligt 
rörliga och under 75 som rörliga. Ämnen med hög benägenhet att läcka till vattendrag eller grundvatten finns i det grå 
området. Adsorptionskoefficient kfoc eller koc står för "distribution coefficient (Kd) or Freundlich adsorption coefficient 
(Kf) normalized to the organic carbon content (fOC) of a sorbent". 

Verksamma ämnens rörlighet och nedbrytbarhet
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mast nedbrytning. Som tidigare nämnts har pyre-
triner kort nedbrytningstid med en halveringstid 
på omkring ett dygn i vatten, 2,5 dagar i jord och 
mindre än en timme i dagsljus och luft.  Nedbryt-
ningstiden av ämnet på växten är en viktig faktor 
för hur exempelvis pollinerare exponeras.

Ett ämnes nedbrytbarhet och dess rörlighet i 
marken är avgörande för om ämnet når vattendrag 
och därmed för risken för påverkan på vattenle-
vande organismer. Figur 2 visar nedbrytbarhet i 
relation till bindning till jordpartiklar, vilket påver-
kar ämnets rörlighet, hos de flesta växtskyddsme-
del som är godkända i Sverige. Ämnen med lång 
nedbrytbarhet och låg bindning till jordpartiklar, 
det vill säga som är både persistenta och rörliga, 
har hög sannolikhet att hamna i vattendrag och 
grundvatten (gråmarkerad ruta, övre vänster fält i 
Figur 2). De ämnen som är godkända i ekologisk 
produktion och som finns med i databasen tillhör 
inte denna grupp. 

Risker för vattenlevande organismer 
I Sverige är 77 verksamma ämnen i godkända 
kemiska växtskyddsmedel klassade som toxiska för 

vattenlevande organismer.14 Två av dessa är även 
godkända i ekologisk produktion: pyretriner och 
spinosad (Tabell 5, sid 25).

Pyretriner har en hög toxicitet för vattenlevan-
de organismer. Men eftersom pyretriner har kort 
nedbrytningstid är det inte säkert att de når vat-
tendrag. Spinosad är något mer persistent än pyre-
triner (Figur 2) och stor försiktighet behöver vidtas 
vid användning och hantering av ämnet på grund 
av dess toxicitet för vattenlevande organismer.

Toxicitet för vattenlevande organismer är det 
dominerande ekotoxikologiska bekymret för py-
retriner och pyretroider och en omfattande jämfö-
rande utvärdering och riskbedömning har utförts 
av USA:s miljömyndighet (Environmental Protec-
tion Agency, EPA) utifrån användningen av dessa 
ämnen.58

En riskbedömning av pyretriner och pyretroi-
der för vattenlevande organismer, för olika an-
vändningar som odling av frukt, grönsaker, pota-
tis, majs, spannmål, visar att både pyretriner och 
pyretroider överskrider acceptabla risker för flera 
olika organismgrupper i många av scenarierna.59 
Antalet överskridanden var dock färre för pyretri-

Ett ämnes nedbrytbarhet och dess rörlighet i marken är avgörande för om ämnet når vattendrag och därmed för risken 
för påverkan på vattenlevande organismer. Toxicitet för vattenlevande organismer är det dominerande ekotoxikologiska 
bekymret för pyretriner och pyretroider.

 F
O

TO
: 

IS
TO

C
K

33



Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

ner jämfört med pyretroiderna. Detta beror delvis 
på att pyretriner bryts ned fortare än de syntetiska 
pyretroiderna. Riskbedömningen är utförd i USA 
och gäller därför klimat- och användningsvillkor 
där. Risken för att ett ämne ska påverka organismer 
beror också på dess benägenhet att bioackumuleras. 
Detta bedöms ofta genom ämnets biokoncentra-
tionsfaktor vilket beskriver hur hög koncentratio-
nen i akvatiska organismer är jämfört med koncen-
trationen i vattnet omkring dem. Ett högt värde är 
negativt. Pyretriner har med värdet 471 den högsta 
biokoncentrationsfaktorn bland ämnen godkända i 
ekologisk produktion, men ligger lägre än de syn-
tetiska pyretroiderna. 

Det är svårt att utifrån observationer i vatten-
drag dra slutsatser om växtskyddsmedel påverkar 
dess ekologiska status negativt eller inte, men olika 
typer av observationer och beräkningar indikerar 
att så kan vara fallet i Sverige. I den årliga nationella 
miljöövervakningen följs resthalter av växtskydds-
medel i vattendrag i fyra jordbruksintensiva små 
avrinningsområden i södra Sverige. Andelen prov 
där ett eller flera ämnen tangerade eller översteg 
sitt riktvärde var i medeltal 41 procent för perio-
den 2002-2014.60 Även i en bredare provtagnings-
studie i jordbruksområden i Sverige från 2016 där 
prover togs i södra och mellersta Sverige och där 
avrinningsområdena generellt hade lägre jord-
brukspåverkan än inom den nationella miljööver-
vakningen fann man i cirka 40 procent av proven 
minst ett ämne i en halt på eller över sitt riktvärde 
för ytvatten.61

I en kumulativ riskbedömning för akvatiska or-
ganismer baserat på data från den nationella mil-
jöövervakningen, översteg de sammanlagda (ku-
mulativa) riskerna acceptabla nivåer i 73 procent 
av proven.62 Inga medel som är godkända i ekolo-
gisk produktion ingick i analyserna, men baserat på 
dessa medels egenskaper, är det enbart pyretriner 
och spinosad vars användning skulle bidra i de få 
sammanhang där dessa används. I en sammanställ-
ning över regionala data för växtskyddsmedel i yt-
vatten i Skåne 1983-2014  hittades inte pyretriner 
i något av 63 prover där de analyserats.63 Pyretriner 
har ett riktvärde på 0,009 µg/l i ytvatten men de-
tektionsgränsen i kommersiella laboratorier ligger 
idag ofta på 0,01 µg/l vilket gör att man kan missa 
tillfällen då dessa ämnen överskrider sina riktvär-

den.64

Sedan 2012 har även provtagning av vattenle-
vande organismer gjorts i de fyra bäckarna som 
provtas avseende kemiska växtskyddsmedel inom 
den nationella miljöövervakningen.  I en samman-
ställning av data från de första sex åren undersöktes 
olika mått på vattendragens ekologiska status. Jäm-
fört med genomsnittet från en riksinventering av 
100 vattendrag i södra Sverige från år 2000, så hade 
dessa fyra bäckar för det mesta en liknande bio-
diversitet och artrikedom. Vid några tillfällen var 
artrikedomen dock exceptionellt låg, vilket tyder 
på en störning. Andelen missbildade kiselalgsskal 
var också förhållandevis hög i bäckarna. Samman-
lagt indikerar detta en påverkan av gifter, troligtvis 
växtskyddsmedel. Utifrån dagens kunskap går det 
dock inte att säkert fastställa denna koppling.65

Risker för bin
Pyretriner har samma verkningsmekanism mot in-
sekter som de syntetiska pyretroiderna. De är så-
ledes i hög grad giftiga för pollinerande insekter, 
liksom många andra kemiska insektsmedel. I en 
enklare jämförande riskbedömning av akuta effek-
ter av pyretroider och pyretriner för bin, var pyre-
triner bland de ämnen med lägst risk. Dock visade 
alla pyretroider och pyretriner på oacceptabla ris-
ker för honungsbin.66 Även med avseende på andra 
ekotoxikologiska effekter medför användning av 
pyretriner i de flesta fall lägre risk än de syntetiska 
pyretroiderna.66

Försiktighetsåtgärder måste vidtas vid användning 
av pyretriner i ekologisk produktion, för att skydda 
pollinerande insekter. Behandling på kvällen av 
ämnen med en snabb nedbrytningstid, som pyre-
triner, kan ge ytterligare skydd för pollinerare som 
ofta inte är aktiva på natten.67 

Ett sätt att ta hänsyn till både giftighet för bin 

"Försiktighetsåtgärder måste vidtas vid 
användning av pyretriner i ekologisk 
produktion, för att skydda pollinerande 
insekter"
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och nedbrytningshastighet är att mäta hur lång tid 
det tar efter man besprutat grödan tills högst 25 
procent av bin som kommer i kontakt med grödan 
dör (RT25). För pyretriner (utan hjälpämnet pipe-
ronyl butoxid, som inte används i pyretrinbaserade 
växtskyddsmedel i Sverige) är denna tid mindre än 
två timmar. De flesta syntetiska pyretroiderna har 
en RT25 på ett dygn eller längre. För spinosad var 
RT25 mellan tre och 24 timmar, beroende på an-
vändning och produkt.68

Risker för landlevande organismer 
och biologisk mångfald
Leddjur, vilket inkluderar många naturliga fiender 
till skadeinsekter, påverkas negativt av de kemiska 
växtskyddsmedel som används i konventionell pro-
duktion, särskilt insekts- och svampmedel, enligt 
en jämförelse med ekologisk produktion.69 Fåglar 
påverkas negativt av växtskyddsinsatser framför 
allt på ett indirekt sätt. Genom användning av in-
sektsmedel och bekämpning av blommande växter 
med ogräsmedel minskar mängden insekter och 
därmed fåglarnas tillgång på mat. Användningen 
av växtskyddsmedel är kopplat till både färre antal 
och mindre artrikedom av markhäckande fåglar.69 
Särskilt insektsätande fåglar är generellt fler på eko-

logiska gårdar.70 Även mekanisk ogräsbekämpning 
påverkar vissa fåglar negativt. Nedbrytare, dit dagg-
maskar hör, är en funktionell grupp där man inte 
funnit att diversiteten påverkas av ekologisk eller 
konventionell produktion. En anledning tros vara 
ett ökat tryck från naturliga fiender på denna orga-
nismgrupp på ekologiska gårdar.70 Andra faktorer 
än ekologisk produktion eller frånvaro av kemiska 
växtskyddsmedel är också viktiga för de landlevan-
de organismerna. Intensifieringen i odlingsland-
skapet och övergången till allt större odlingsen-
heter är en starkt bidragande orsak till förluster av 
biologisk mångfald genom att värdefulla biotoper 
såsom våtmarker, gräsmarker, stenmurar och häckar 
har minskat eller försvunnit.

Denna genomgång illustrerar att växtskydds-
medlen som är godkända i ekologisk produktion 
generellt har förhållandevis låga risker för miljön. 
Detta betyder dock inte att dessa medel är helt 
oproblematiska. Speciellt spinosad och pyretriner 
har toxiska egenskaper för bin och för vattenlevan-
de organismer. Användningen av sådana medel krä-
ver försiktighetsåtgärder för att inte skada miljön. 
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Fåglar påverkas negativt av växtskyddsinsatser på ett indirekt sätt. Genom användning av insektsmedel och bekämp-
ning av blommande växter med ogräsmedel minskar mängden insekter och därmed fåglarnas tillgång på mat
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• Pyretriner har en kort nedbrytnings-
tid vilket reducerar risker för hälsa och 
miljö. De återfinns sällan i Livsmedels-
verkets provtagningar av frukt, bär och  
grönsaker.

• En ekologisk kost medför en avsevärt lägre 
exponering för rester av toxiska växtskydds-
medel än en konventionell kost.

En grundläggande förutsättning för ett väl fung-
erande växtskydd är ett helhetsgrepp som omfattar 
allt från förebyggande odlingsåtgärder till rätt val 
och applicering av växtskyddsmedel.

Inom EU finns målet att minska användningen av 
kemiska växtskyddsmedel i hela jordbruket och att 
ge företräde för förebyggande åtgärder, fastskrivet 
i lag sedan 2009 (EU:s direktiv 2009/128/EG om 
en hållbar användning av bekämpningsmedel).71 
Man ska främst använda exempelvis en varierad 
växtföljd, lämplig odlingsteknik, motståndskraftigt 
växtmaterial och åtgärder för att skydda nyttoor-
ganismer. Om förebyggande insatser inte räcker, 
ska företräde ges för hållbara biologiska, fysiska 
och andra icke-kemiska metoder. Hittills har dock 
framstegen varit begränsade och otillräckliga för 
att uppnå de förbättringar för miljö och hälsa som 
direktivet är avsett att medföra72 och ingen gene-
rell minskning av användningen av kemiska växt-
skyddsmedel i lantbruket som helhet kan noteras.73  
Växtskyddet i ekologisk växtproduktion stämmer 
väl överens med de långsiktiga kraven som direk-
tivet ställer. 

I arbetet med denna rapport under 2017  hölls en 
workshop med aktörer som på olika sätt arbetar 
med växtskydd. Där diskuterades behovet av ökad 
tillgång på växtskyddsmedel i ekologisk produk-
tion som har låga risker för användare, och för 
hälsa och miljö.74Det finns ett antal ämnen som 
har en låg riskprofil, till exempel såpa och kalium-
bikarbonat, och de är godkända för användning i 
ekologisk produktion på EU-nivå, men inget fö-
retag har ännu ansökt om godkännande hos Ke-

Slutsatser och framåtblick

• Sammantaget bedöms riskerna för både  
hälsa och miljö vara små med nuvarande an-
vändning av växtskyddsmedel i ekologisk 
produktion. 

• Förebyggande åtgärder är den grundläggande 
växtskyddsstrategin i ekologisk produktion i 
Sverige.

• Användningen av växtskyddsmedel är mycket 
begränsad i svensk ekologisk produktion.

• Biologiska växtskyddsmedel (mikroorganis-
mer och nyttodjur) dominerar användningen, 
men även några kemiska medel används mot 
skadegörare och sjukdomar främst i produk-
tion av frukt, bär och vissa grönsaker.

• Det förekommer nästan ingen användning av 
växtskyddsmedel i jordbruksgrödor. Dock an-
vänds biologiska medel med mikroorganismer 
för betning av utsäde.

• Växtskyddsmedlen fyller trots liten använd-
ning en viktig funktion i ekologisk produk-
tion, och är av avgörande betydelse i ekologisk 
odling av frukt, bär och grönsaker.

• Biologiska växtskyddsmedel och allmänkemi-
kalier som också används i växtskyddet har låg 
risk för hälsa och miljö.

• Det finns två verksamma ämnen, pyretriner 
och spinosad, som ingår i kemiska växtskydds-
medel för ekologisk produktion och som har 
problematiska egenskaper. Dessa används dock 
i begränsad omfattning och endast i ett fåtal 
trädgårdsgrödor. Pyretriner är problematiska 
ur hälsosynpunkt på grund av sin toxicitet. Ur 
miljösynpunkt kan användningen av pyretri-
ner och spinosad innebära en risk på grund av 
giftighet för vattenlevande organismer och för  
pollinerare.
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mikalieinspektionen (KemI) för användning som 
växtskyddsmedel i Sverige. Dessa ämnen används 
med tillfällig dispens under 2017 som sökts av LRF 
hos KemI. Detta förfarande innebär stor osäkerhet 
för odlarna vad gäller tillgång till växtskyddsme-
del eftersom dispens måste sökas för varje säsong. 
Dispensförfarandet är inte heller en hållbar väg att 
gå på längre sikt. En öppning framöver är initiativ 
för att skynda på processen med listning av ämnen 
med låg risk, vilka skulle kunna undantas från de 
stränga och kostsamma godkännandekraven.

Även processen för godkännande av biologiska 
växtskyddsmedel med mikroorganismer är kom-
plicerad och kostsam, och det finns önskemål i 
branschen om ett förenklat förfarande för godkän-
nande. Orsakerna är bland annat att riskerna gene-
rellt är lägre än för kemiska växtskyddsmedel, att 
de förekommer naturligt i den miljö där de sprids 
och även att användningen av biologiskt växtskydd 
ges företräde i EU:s direktiv om hållbar använd-
ning av bekämpningsmedel.71 Bristen på biologis-
ka växtskyddsmedel och andra medel med låg risk 
hämmar utvecklingen av både ekologisk produk-
tion och av en övergång till icke-kemiska metoder 
i konventionell produktion.  

Avslutningsvis finns stort behov av forskning och 
utveckling om växtskyddsstrategier som bygger 
på en kombination av förebyggande åtgärder i od-
lingssystemet och användning av effektiva lågrisk-
växtskyddsmedel för olika skadegörare. Denna typ 
av forskning kräver stora och långvariga forsk-
ningsprojekt som kan omfatta flera växtskydds-
metoder i kombination över flera odlingssäsonger 
med varierande skadetryck.

Forskning kring hur biologiska växtskyddsmedel 
och lågriskmedel ska appliceras och användas är 
också viktig. Inte minst inom produktion av frukt, 
bär och grönsaker behövs ett effektivt växtskydd 
för att säkra hög produktivitet och för att möjlig-
göra en ökad odling. Det finns även ett antal all-
varliga växtskyddsproblem i jordbruksgrödor så-
som skadeinsekter i raps och svampsjukdomar i 
spannmål som idag helt eller delvis saknar hållbara 
växtskyddsmetoder och där det finns stora behov 
av nya miljövänliga lösningar. 
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Ämne Villkor i EU:s regler Känd användning i EU

Aluminiumsilikat (kaolin) Mot insekter, bl.a. äpplevecklare, vinbärsgall-
kvalster, fruktflugan Drosophila suzukii38,75

Azadiraktin 
(från Azadirachta indicas, 
nimträd)A

Mot insekter

Bivax Endast som sårbalsam/sår-
skydd

Etylen Mot sork och mullvad genom att leda ner och 
antända etylengas i gångarna38

Hydrolyserade proteiner 
utom gelatin

Lecitin används bl.a. mot mjöldagg.  Är god-
känd allmänkemikalie

Kalciumhydroxid Mot svampsjukdomen fruktträdskräfta. Är god-
känd som allmänkemikalie

Kiselgur (diatomacéjord) Mot bl.a. insekter i lagrad spannmål genom ut-
torkning

Koldioxid Mot bl.a. sork och mullvad genom att leda ner 
gasen i gångarna38

Kopparföreningar i form av 
kopparhydroxid, kopparoxi-
klorid, kopparoxid, borde-
auxvätska och tribasiskt 
kopparsulfat

Högst 6 kg koppar per hek-
tar och år. För fleråriga grö-
dor får gränsvärdet överskri-
das om den genomsnittliga 
mängden under en femårs-
period inte överstiger 6 kg.

Mot svampsjukdomar i bl.a. vindruvor, frukt, 
potatis, tomater.
Inga godkända produkter i Sverige

Kvartssand Gnagskydd mot sork, harar m.m.38

Kvassia Mot äpplestekel (utvärderas som allmänkemi-
kalie av EFSA) 

Laminarin (algextrakt) Kelp ska antingen od-
las ekologiskt i enlighet 
med förordning (EG) nr 
889/2008 artikel 6d eller 
skördas på ett hållbart sätt i 
enlighet med artikel 6c.

Aktiverar växtens försvarsmekanismer mot 
svampsjukdomar i t.ex. äpple och jordgubbar. 
Godkänd i produkten Vacciplant i Danmark.76 
Leverantören planerar att söka godkännande 
även i Sverige genom ömsesidigt erkännande77

Pyretroider Endast deltametrin eller 
lambdacyhalotrin. Endast i 
fällor med särskilda lockäm-
nen. Endast mot Bactrocera 
oleae (olivfluga) och Ceratis 
capitata (Mediterranean fruit 
fly).

Svavelkalk 
(kalciumpolysulfid)

Mot svampsjukomar och kvalster. Har tidigare 
funnits i Sverige

A. Sedan 2018-01-02 är produkten NeemAzal-T/S, med verksamt ämne azadiraktin godkänd av KemI.

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker 

Bilaga 1.

Ämnen för växtskydd i ekologisk produktion 
utan känd användning i Sverige

Tillåtna ämnen för växtskydd i ekologisk produktion enligt EU:s regler6 och enligt Sveriges Nationella riktlinjer 
för ekologisk produktion8, men som 2017 inte har någon känd användning i Sverige eller inte är godkända av 
Kemikalieinspektionen.
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Organism Produkt Användning 

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai 
GC-91 (bakterie)

Turex 50 WP Mot unga fjärilslarver i köksväxter, frukt, bär 
och prydnadsväxter

Bacillus thuringiensis kurstaki ABTS-351 
(bakterie)

Dipel DF Mot unga fjärilslarver i olika grönsaker och 
prydnadsväxter

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis 
serotyp H-14 (bakterie)

Gnatrol Mot sorgmyggelarver i prydnadsväxter i 
växthus, genom UPMA även i kryddor och 
sallat i växthus

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) 
(virus)

Madex Mot äpplebladvecklarlarver i äpple och päron

Isaria  fumosoroseus Apopka 97 A (svamp) Preferal Mot vita flygare i växthusodling

Växtskyddsmedel med mikroorganismer mot insekter 
med godkänd användning i Sverige enligt Kemikalieinspektionen 2017

A. Tidigare namn: Paecilomyces fumosoroseus Apopka 971 

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

Bilaga 2.
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Växtskyddsmedel med mikroorganismer mot sjukdomar
med godkänd användning i Sverige enligt Kemikalieinspektionen 2017

Organism Produkt Användning

Bacillus subtilis (bakterie) Serenade ASO Mot svampangrepp i jordgubbar, morötter, lök, 
sallat, tomat, gurkväxter, paprika, aubergine, 
björnbär, hallon vinbär, plantskolor

Coniothyrium minitans (svamp) Contans WG Mot bomullsmögel genom behandling av jord.

Gliocladium catenulatum (svamp) Prestop, Prestop 
Mix

Mot svampangrepp i odlingar av grönsaker, 
färska örter och prydnadsväxter i växthus samt 
mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, 
grönsaker och prydnadsväxter på friland

Pseudomonas chlororaphis
 (bakterie) 

Cedomon 
(emulsion med 
rapsolja)

Mot svampsjukdomar i havre och korn genom 
betning av utsäde

Pseudomonas chlororaphis 
(bakterie). 

Cedres 
(vattensuspension)

Mot svampsjukdomar i ärt och morot genom 
betning av utsäde

Pseudomonas chlororaphis 
(bakterie)

Cerall 
(vattensuspension)

Mot svampsjukdomar i vete genom betning av 
utsäde

Pseudomonas sp. stam DSMZ 
13134 6 (bakterie)

Proradix Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom 
betning av utsäde

Streptomyces griseoviridis 
(bakterie)

Mycostop Mot svampangrepp genom betning och vid 
plantuppdragning i växthus

Trichoderma polysporum och  
Trichoderma atrovirdidae (svamp)

Binab TF WPA Mot svampangrepp på potatisutsäde genom 
betning; mot svampangrepp i odlingar av 
tomat, gurka, jordgubbar, hallon, vinbär samt 
på prydnadsväxter och gräsytor; mot svamp-
angrepp på träd, buskar och stubbar samt mot 
jordburna svampsjukdomar genom inblandning 
i jord

Trichoderma harzianum (svamp) Trianum-P Mot svampangrepp i flera växtslag på friland 
och i växthus.

Trichoderma harzianum (svamp) Trianum G Mot svampangrepp i växthusodlingar av toma-
ter, paprika, aubergin, gurka, bönor, prydnads-
växter samt sallat och andra bladgrönsaker

A. Säljs även under andra produktnamn för olika användningsområden, till exempel Binab Bär och Binab Frukt.

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker 

Bilaga 3.
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Organism Produkt Användning 

Parasitsteklar

Aphidius ervi Ervipar, Ervi-System, Aphidius-Mix-System Mot bladlöss i 
växthus

Encarsia formosa BioCarsia, Enstrip, Encarsia System, 
Mellus-Snyltehveps

Mot mjöllöss 
(vita flygare)

Insektsparasitära nematoder  

Heterorhabditis
 bacteriophora

Nemasys G, NemaTop

Phasmarhabditis 
hermaphrodita

Nemaslug Mot sniglar och 
sprids på mindre ytor

Steinernema carpocapsae Capsanem, Nemasys C, Stoppar Insektslarver Mot jordlevande 
insektslarver och mot 
äpplevecklare

Steinernema feltiae Nemafelt, Nemasys, Entonem, Nemablom Mot äpplevecklare 
och andra 
skadeinsekter

Steinernema kraussei Nemasys L Mot öronvivel

Rovkvalster

Hypoaspis miles Entomite, Hypoaspis Mot sorgmyggor och 
vattenflugor

Neoseiulus cucumeris 
(Amblyseius cucumeris)

Amblyline, Amblyseius Cucumeris, 
Amblyseius System, Bio Production A.c., Thripex, 
Trips-Rovmider

Mot trips och kvalster

Phytoseulus persimilis Phytoline P, Phytoseiulus- System, Spidex, 
Spinde-Rovmider

Mot spinnkvalster

Exempel på växtskyddsmedel med nyttodjur mot insekter 
med godkänd användning i Sverige enligt Kemikalieinspektionen 2017

Parasitsteklar
Det finns minst 8 arter av parasitsteklar och minst 15 växtskyddsprodukter. De används främst mot olika slags 
löss, t.ex. bladlöss, mjöllöss, sköldlöss och ullöss. 
Insektsparasitära nematoder 
Det finns minst 5 godkända arter av insektsparasitära nematoder och 11 växtskyddsprodukter. De används 
främst mot jordlevande insektslarver och sniglar.
Rovkvalster
Det finns minst 6 godkända arter av rovkvalster och 18 växtskyddsprodukter, som används främst mot kval-
ster och trips.
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Förebyggande åtgärder, som växtföljd, odlingsteknik, 
motståndskraftiga sorter och att i odlingen och odlingslandskapet 
gynna naturliga fiender, är alla delar av en grundläggande växt-
skyddsstrategi i ekologisk produktion och är en förutsättning för att 
växtskyddet i sin helhet ska fungera.

Det räcker långt men inte alltid ända fram och då bidrar användning 
av de växtskyddsmedel som är godkända i ekologisk produktion till 
att lösa olika växtskyddsproblem. 

Användningen av växtskyddsmedel är begränsad i ekologisk 
produktion. Främst biologiska växtskyddsmedel används och utöver 
det ett fåtal kemiska växtskyddsmedel, de flesta med låg risk för hälsa 
och miljö. Dessa används främst i produktion av frukt, bär och 
grönsaker.


