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Konventionellt odlad mat − rena giftbomber?



Vad är ett bekämpningsmedel?
Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som 
är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller 
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 
(14 kap 5§ miljöbalken (1998:808))

Med biologiskt bekämpningsmedel avses en bioteknisk 
organism som framställs särskilt för att förebygga eller 
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, 
däribland virus, förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på
egendom. 
(14 kap. 6§ miljöbalken (1998:808))



Två typer av bekämpningsmedel: 

Växtskyddsmedel
- används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom 
jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot 
svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Biocider
- alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på 
biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, 
råttgifter och insektsmedel i stallar mm.



• Kontrollera ogräs (konkurrerar om energi och näring)

• Kontrollera skadeinsekter (förstör grödan)

• Kontrollera mögelsvampar (förstör grödan och kan bilda mögelgifter)

• Tillväxtreglering (t ex stråförkortare)

• Öka hållbarhet (t ex vid långa transporter, efterskörds-behandling)

Hög, stabil produktion och kvalitet, minskat svinn

• Inom ekologisk odling krävs också växtskydd; alternativa metoder, 

biologiska bekämpningsmedel, naturliga kemiska substanser (t ex 

svavel, koppar, spinosad, pyretriner)

Varför behövs växtskyddsmedel?



• Upptäcktes som insektsmedel 1939, av Paul Müller

• Fick Nobelpris i medicin 1948

• Mirakelmedel: giftig för insekter, men inte synbart för däggdjur

• Långverkande och kemiskt stabil

• Ökade skördar, skyddade mot tyfus och bidrog till att utrota 
malaria i många länder

Mirakelmedlet DDT…



• På 60-talet upptäcktes att DDT inte bröts ned och lagrades i 
fettvävnad hos djur

• Skador på nervsystemet

• Påverkade fortplantningen hos fåglar och fiskar

• Förbjöds i Sverige 1969

• Andra exempel på långlivade bekämpningsmedel; lindan, aldrin, 

dieldrin, heptaklor

• Kan fortfarande hittas i livsmedel, främst feta animalieprodukter

Men det fanns baksidor med 
användningen…



• Ökad kunskap om växtskyddsmedels negativa effekter på hälsa och miljö har 

gjort att lagstiftningen skärpts med åren

• Aktiva substanser i växtskyddsmedel måste testas och visas vara säkra för 

hälsa, inkl. rester i livsmedel, djurhälsa och miljö, innan de godkänns

• Ansökande företag lämnar in underlag enligt datakrav

- kemisk identitet, fysikaliska/kemiska egenskaper, analysmetoder

- resthalter i mat och foder (metabolism, fältförsök, processning mm) 

- toxikologisk information (akut-tox, genotox, kronisk tox./cancer, repro- och  neurotox. mm)

- information om spridning/nedbrytning i miljön 

- ekotoxikologisk information (effekter i icke-målorganismer)

- effektivitet (önskad kontroll av skadeorganismer)

Lagstiftning om växtskyddsmedel



• Svårnedbrytbara/långlivade

• Bioackumulerande

• Mycket toxiska:
• Cancerframkallande
• Genotoxiska
• Reproduktionsstörande
• Hormonstörande

Ca 2/3 av alla verksamma ämnen som var godkända inom EU 
1991 har försvunnit från marknaden (ofta de mest miljö- och 
hälsofarliga, men även pga bristande dokumentation)

Verksamma ämnen med vissa oönskade 
egenskaper godkänns inte:



Aktiva substanser utvärderas på EU-nivå

Produkter utvärderas och godkänns på nationell nivå/zoner
• Måste visas vara säkra för människors hälsa, inkl. rester i 

livsmedel, djurhälsa och miljö

Förordning, (EG) nr 1107/2009, om utsläppande 
av växtskyddsmedel på marknaden



Lagstiftning gränsvärden - Förordning (EG) 396/2005

• Halterna av rester i mat måste vara säkra för 
konsumenter och så låga som möjligt

• Efsa/MS utvärderar konsumentrisker

• MS/EU-KOM fastställer gränsvärden/MRL

• Odlare, handlare och importörer måste följa MRL- de 
är ansvariga för livsmedelssäkerheten

• Nationella myndigheter i EU kontrollerar och 
genomdriver MRL genom provtagning och kontroll av 
halter i livsmedel

• Efsa sammanställer resultaten i årliga rapporter
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_
levels_en

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en


Överskridande av gränsvärden i frukt och 
grönsaker i Sverige 2000 - 2017
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Vad innebär det för konsumenter?
Cocktaileffekten?



Kumulativ riskvärdering för svenska vuxna och barn (4 år) baserat på 
medelkonsumtion (Riksmaten), alla rester av växtskyddsmedel i frukt, 
bär och grönsaker funna i kontrollen 2014 och metoden Hazard Index
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Konsumentrisker med organiska 
fosforföreningar i Sverige 2005-2011



Är ekologisk mat nyttigare?
Norska VKM gav 2014 ut rapport med en sammanställning av tillgänglig 
forskning, jämförde skillnader mellan ekologisk och konventionell mat

• Näringsinnehåll: Inga stora skillnader (varierar mer beroende på andra 
faktorer som klimat, sort, jordmån)
• något högre halt C-vitamin och antioxidanter i ekologiska bär och frukter
• högre halter protein i konventionellt odlat vete 

• Mögelgifter: Inga stora skillnader i halter
• i vissa studier på spannmål lägre halter i ekologiskt 
• i vissa studier högre halter i ekologiska äpplen och äppelprodukter

• Metaller: Inte tillräckligt med data för att kunna dra slutsatser om det finns
skillnader i halter

• Några epidemiologiska studier indikerar att ekologisk mat kan ha positiv effekt 
på immunsystemet, men studierna är för få och spretande för att man ska 
kunna dra några slutsatser

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6500&Main_6177=6500:0:31,2296&Content_6500=618
7:2070363::0:6712:1:::0:0

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6500&Main_6177=6500:0:31,2296&Content_6500=6187:2070363::0:6712:1:::0:0


• att minska riskerna för miljö och hälsa

• att halter av växtskyddsmedel i vatten skall vara nära noll

• att resthalter i inhemskt odlade vegetabilier skall vara låga och 
inte innebära risker

• att risker för användare av växtskyddsmedel skall vara små

• att utveckla och införa integrerat växtskydd och alternativa 

metoder eller tekniker för att minska beroendet av 
bekämpningsmedel

Hållbar användning av bekämpningsmedel –
förslag till mål i handlingsplan 2018-2022

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/giftfrimiljo/handlingsplanforhallbaranvandningav
vaxtskyddsmedel.4.724b0a8b148f52338a3152a.html

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/giftfrimiljo/handlingsplanforhallbaranvandningavvaxtskyddsmedel.4.724b0a8b148f52338a3152a.html


Skadegörare ett ständigt problem –
Nyhet i UNT 20 mars 2019

Bild: Anders Wiklund/TT | Potatis, en optimal gröda för parasiten. Arkivbild.

Fruktad parasit 

drabbar 

potatisodlare
Lyssna

Morötter, sockerbetor, potatis? den 

fruktade parasiten rotgallnematoden, 

som förstör rötterna på olika grödor, är 

här.

Nu har den upptäckts i södra Sverige 

och har redan fått en av landets största 

potatisodlare att lägga av.

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=47&lang=sv_se&readid=main-text&url=http://www.unt.se/nyheter/omvarld/fruktad-parasit-drabbar-potatisodlare-5246812.aspx


• Problem med skadegörare kommer troligen att öka, pga
klimatförändringar (varmare, fuktigare, mildare vintrar)

• Få olika medel att ta till

• Resistensproblematik

• Problem med ogräs, t ex ökade kostnader om glyfosat inte får 
förlängt godkännande?

Växtskydd i framtiden?



• Diagnostik, övervakning, prognoser (ny teknik ger nya möjligheter)

• Medel med mer specifik effekt på skadegörarna

• Kemiska lågriskmedel (rapsolja, bakpulver, vinäger, järnfosfat, fruktos m fl)

• Biologiska medel (virus, svampar, bakterier, nyttoinsekter mm)

• Motståndskraftiga sorter

• Varierad växtföljd

• Bevarande av naturligt förekommande nyttodjur

• Mekanisk/manuell bekämpning

• IPM- integrerat växtskydd, en kombination av åtgärder

• GMO-grödor?

Framtidens växtskydd… 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-
projekt/plattform-for-vaxtskydd/

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/plattform-for-vaxtskydd/


• Färre godkända kemiskt verksamma ämnen

• (Ännu) lägre risk för konsumenter, användare och miljö

• Kan saknas effektiv kontroll mot vissa skadegörare

• Ökade problem med resistens?

• Ökad förekomst av mögelgifter?

• Gifter från ogräs som letar sig in i maten (t ex pyrrolizidinalkaloider)

• Mer helhets- och hållbarhetstänk

Risker och utmaningar med framtidens 
växtskydd?



https://www.livsmedelsverket.se/

anneli.widenfalk@slv.se

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/
vaxtskydd.4.373db8e013d4008b3a18000474.html
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