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Citera gärna våra Växtskyddsvisioner, men glöm inte att
ange var du har hämtat texten.
Det är förbjudet att
eftertrycka eller kopiera
bilderna i häftet!

Sammanfattning
Det finns idag ett stort behov av att få fram fler växtskyddsmetoder och integrerade växtskyddsstrategier till svenska trädgårdsproducenter. För vissa grödor saknas det växtskyddsmetoder och Sverige kan tvingas importera produkter som hade
kunnat produceras inom landet. För ett framtida hållbart växtskydd krävs innovationer inom hållbara odlingssystem, integrerade växtskyddslösningar och bedömningar av växtskyddsinsatsernas effekter för odlarnas ekonomi och för miljön.
Växtskyddsinsatserna är en grundförutsättning i alla odlingssystem och måste
fungera oavsett produktionsmetod och vi har därför valt att i detta arbete inte
skilja mellan ekologisk produktion och konventionell produktion som tillämpar
integrerat växtskydd. Agendan är tänkt att vara ett stöd vid prioritering av forskningsanslag, insatser och utveckling av trädgårdsnäringen som departement och
myndigheter ansvarar för samt ge förslag till initiativ som branschen bör ta.

Agendans viktigaste slutsatser:
Forskningsfinansieringen är idag fragmenterad och blygsam jämfört med branschens
omsättning och de värden den skapar. Långsiktiga lösningar för forskningsfinansiering
behövs och bör vara utformade så att samarbete mellan olika instanser kan befästas och
så att fler fasta tjänster kan inrättas. Då skapas samtidigt förutsättningar för att behålla
och utveckla befintlig kompetens, stimulera till samarbete internationellt och mellan
aktörer i hela kedjan.
Ökad respekt och förståelse behövs mellan forskning och praktik för ett bättre samarbete och ett större utbyte av de forskningsinsatser som görs. Samtidigt behöver institutsrollen där den tillämpade forskningen och utvecklingen sker förstärkas, och forskningsinstituten behöver ta ansvar för att de metoder som tas fram blir tillgängliga för
producenterna.
Samhället måste ta ett samlat ansvar för att det finns växtskyddsmetoder tillgängliga
för svenska trädgårdsproducenter. Berörda myndigheter behöver öka sitt samarbete så
att fler aspekter kan vägas in vid ett godkännande. Det behöver även bli en bättre balans
mellan hänsynen till miljömål och branschens konkurrensförmåga. Konsekvensen kan
annars bli att eventuell miljöbelastning flyttas till andra länder som balanserar miljöhänsyn och konkurrensförmåga på ett annat sätt.
För att tillgängligöra de växtskyddsmetoder som finns för våra trädgårdsgrödor behöver
tillverkarna av växtskyddsmedel ta sin del av ansvaret och medverka till att växtskyddsmedel godkänns. Trädgårdsodlingen är idag beroende av dispenser för både biologiska
och kemiska växtskyddsmedel. Mera långsiktiga villkor och tillgång till växtskyddsmedel och metoder behövs. När ett växtskyddsmedel tas bort från marknaden behövs
också en dialog kring konsekvenserna och möjligheten att hitta en alternativ lösning.
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Växtskyddsterminologi
Trädgårdsprodukter – grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, kryddor och prydnadsväxter
(inkluderande plantskoleväxter, krukväxter och lökblommor).
Växtskydd – åtgärder som minskar angrepp från växtskadegörare (svampar, bakterier,
virus, kvalster insekter och nematoder) och minskar konkurrensen av ogräs.
Växtskyddsmetoder – förebyggande, biologiska, mekaniska, fysikaliska och kemiska metoder samt kemisk
tillväxtreglering
Bekämpningsmedel – kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka
att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa.
De kan delas upp i växtskyddsmedel och biocider.
Växtskyddsmedel – medel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk,
skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter samt
för att påverka växternas livsprocesser (till exempel tillväxtreglerande medel) och bevara deras hållbarhet.
Biocider – alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.
Biologiskt växtskydd – användning av levande organismer för att förhindra eller motverka skador eller förluster
orsakade av skadegörare. Det kan vara mikroorganismer såsom bakterier, virus och svampar eller makroorganismer såsom nematoder (rundmaskar), insekter eller spindeldjur.
Fysikaliskt verkande växtskyddsmedel – Tidigare fanns nationellt undantag (KIFS 2008:3) för produkter som
verkade på enbart fysikalisk väg. Hit räknades då till exempel oljor och såpor. I förordning (EG) nr 1107/2009
förekommer begreppen allmänkemikalier och verksamma ämnen med låg risk. De substanser som i Sverige
tidigare kallades fysikaliskt verkande växtskyddsmedel antas kunna sorteras in i dessa två kategorier.
Allmänkemikalier – kemikalier som inte huvudsakligen används för växtskyddsändamål men ändå är till nytta
för växtskyddet. Dessa kan få ett godkännande i hela EU men får då inte säljas som ett växtskyddsmedel och får
inte vara godkända som växtskyddsmedel i något EU-land. Exempel på allmänkemikalier är kalciumhydroxid,
fruktos och salixbark.
Verksamma ämnen med låg risk – ämnen som innebär en låg risk för hälsa och miljö. Kriterier för dessa
ämnen ska tas fram inom EU men dessa är inte färdigt ännu. Bara en handfull verksamma ämnen har hunnit
få status som låg risk-ämnen. Ett av dem är mikroorganismen Isaria fumosorosea Apopka strain 97 (tidigare
Paecilomyces fumosoroseus).
Ekologisk produktion – certifierad ekologisk produktion enligt EU:s regelverk eller svenska KRAV.
Integrerat växtskydd, IPM (integrated pest management) – ett begrepp som genomförts i alla EU-länder
enligt EU:s Direktiv om ett hållbart användande av växtskyddsmedel (2009/128/EG) och som ska tillämpas
av alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt. Detta innebär enligt den svenska definitionen att:
1. noga överväga alla tillgängliga växtskyddsmetoder och därpå följande integrering av lämpliga åtgärder
som motverkar utvecklingen av populationer av skadliga organismer och som begränsar behovet
av kemiska växtskyddsmedel som används för tillväxtreglering och för att underlätta skördearbetet.
2. hålla användningen av växtskyddsmedel och andra former av ingrepp på nivåer som är ekonomiskt och
ekologiskt försvarbara och som minskar eller minimerar riskerna för människors hälsa och miljön.
3. betona odlingen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i jordbruksekosystemen och uppmuntra
naturliga mekanismer för bekämpning av skadegörare och ogräs. Integrerade växtskyddsmetoder omfattar
allt från förbyggande åtgärder såsom väl av friskt utgångsmaterial, rätt odlingsföljd, rengöring och sanering
mellan omgångar (växthus), detektion av skadegörare, mekaniska metoder såsom fällor eller mekanisk
ogräsborttagning, gynnande av naturligt förekommande nyttodjur eller insättning av nyttodjur (växthus),
fysikaliska metoder, till om inget annat fungerar kemiska metoder.
4. följa upp och utvärdera resultatet av växtskyddsåtgärderna.
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Vår växtskyddsvision
för svensk trädgårdsnäring
Växtskyddsvisionen för trädgårdsnäringen identifierar behovet av forskning och innovation och
skapar förutsättningar för nytänkande och hållbara lösningar på svenska växtskyddsproblem
inom trädgårdsnäringen. Den har tillkommit för
att stärka Sveriges konkurrenskraft inom trädgårdsproduktion och bidra till att öka den svenska
produktionen av trädgårdsprodukter som konsumenterna efterfrågar. För att visionen ska bli
verklighet krävs optimerad fördelning av forsknings- och utvecklingsmedel och koordinerad,
behovsanpassad gemensam satsning av forskning, utveckling och rådgivning för praktiskt til�lämpbara metoder.

Ett hållbart framtida växtskydd
Ett hållbart växtskyddsarbete
innebär att det inte uppstår
någon negativ påverkan på miljö
i form av föroreningar eller för
konsumenter i form av resthalter
i frukt och grönt. Samtidigt ska
produktionen kunna bedrivas
konkurrenskraftigt, lönsamt,
produktivt och säkert ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Förebyggande insatser
Grunden för ett hållbart växtskyddsarbete är förebyggande
insatser såsom förädling, friskt
utgångsmaterial, hygien, odlingsteknik och stöttande av naturligt
förekommande nyttodjur. Då direkta växtskyddsinsatser behöver
sättas in ska dessa vara ekonomiskt befogade och målspecifika
mot skadegörarna och ogräsen
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utan att ge negativa effekter på
andra organismer än det avsedda
målet. För att detta ska få praktisk
genomslagskraft måste alternativ till kemiska produkter vara
ekonomiskt intressanta och kostnadseffektiva. Producenterna av
trädgårdsprodukter måste veta att
det lönar sig både praktiskt och
ekonomiskt att göra rätt insatser
som inte påverkar miljön negativt
och det måste vara ”lätt att göra
rätt”.

Stor kunskap krävs
För att kunna bedriva ett hållbart
växtskydd krävs stor kunskap. Ett
integrerat växtskydd, som nu är
obligatoriskt för alla odlare inom
EU, enligt EU:s Direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG), kräver stor

kunskap om såväl skadegörare
som gröda, och det krävs duktiga
odlare som kan hantera växtskyddet.

Förvalta och utveckla
Nya växtskyddsutmaningar
kräver dessutom ny kunskap och
denna kunskap måste byggas upp
löpande. Kunskapen behöver förvaltas och utvecklas inom forskning, rådgivning och odling och
förmedlas vidare till kommande
generationer. Många grödor går
inte att odla utan växtskyddsmetoder, vilket gör att det finns behov
av praktiskt fungerande strategier
för att hantera detta. Dessa växtskyddsmetoder måste vara effektiva för att säkerställa att producenterna kan leverera de volymer
och den kvalitet som kunden

förväntar sig. För andra grödor
saknas effektiva växtskyddsmetoder helt, och det blir ekonomiskt
riskfyllt för produktionsföretag
att investera i en gröda som ofta
drabbas av växtskyddsproblem
som saknar lösning. Detta hindrar
branschens tillväxt och försvårar
lönsamheten, vilket i sin tur gör
att utvecklingen inom branschen
blir begränsad.

Svenskt kan ersätta import
Vi importerar en betydande andel
av de grönsaker, frukter och bär
samt prydnadsväxter som vi
konsumerar i Sverige. En konkurrenskraftig svensk trädgårdsproduktion skulle kunna ersätta delar
av dessa volymer och öka andelen
svenskproducerade varor.
Detta kräver växtskyddslösningar

som är kostnadseffektiva så att
inte produkterna blir orimligt dyra
att producera i Sverige.
Höga produktionskostnader i Sverige skapar ökad efterfrågan på
produkter som produceras utanför
våra gränser, vilket också kan
skapa ett globalt ökat behov av
kemiska växtskyddsinsatser. Orsaken till detta är att skadetrycket
är större i länder med varmare
klimat än Sverige. Antalet tillåtna
kemiska växtskyddsmedel är också betydligt fler i varma utomeuropeiska länder.

och bär vi konsumerar i Sverige
sker utomlands. En helhetssyn på
växtskyddet är därför viktig, även
om denna SIA fokuseras på den
svenska produktionen.

Global belastning
Den globala miljöbelastningen riskerar alltså att öka (ökad
kemisk växtskyddsanvändning
och ökade transporter) om produktionen av de grönsaker, frukt
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Visionens syfte och mål
Syftet är att få nya ekonomiskt konkurrenskraftiga växtskyddsmetoder tillgängliga för trädgårdsproducenter så att de kan
hantera nuvarande och kommande växtskyddsproblem för de
trädgårdsprodukter som odlas i Sverige. Målet är att ha minst
en väl fungerande integrerad växtskyddsstrategi för respektive gröda, med en effektiv kombination av metoder som kan
hantera alla vanligt förekommande växtskyddsproblem för
samtliga svenskodlade trädgårdsprodukter. Detta för att produktionen av trädgårdsprodukter ska bli säker för miljön,
arbetsmiljön och livsmedelsförsörjningen. För en lönsam
produktion och god tillgång på frukt, bär, grönsaker, kryddor,
prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra trädgårdsprodukter behöver odlarna kunna bemästra växtskyddsproblem i alla
grödor på både kort och lång sikt.

Mål på kort sikt
Trädgårdsproducenter måste kunna skydda sina grödor från växtskyddsproblem idag för att ha sin
odling kvar nästa år. Lönsamheten
i trädgårdsbranschen är så hårt
pressad att det inte finns utrymme
för allvarliga produktionsbortfall
till följd av skadegörare som inte
behandlas. På kort sikt bör trädgårdsnäringen därför få tillgång
till fler växtskyddsmedel, både
biologiska och kemiska.
Det bör ges ökade möjligheter att
vid registrering av växtskyddsmedel kunna utnyttja ömsesidigt erkännande från länderna i
norra zonen i EU och utvidgat
produktgodkännande för mindre
användningsområden (UPMA).
Inom LRF:s projekt ”Minor use”
tas underlag fram för att man ska
kunna göra sådana ansökningar.
Idag är producenterna beroende
av att LRF söker dispenser för
både biologiska och kemiska
växtskyddsmedel för flera grödor.
Detta är inte hållbart då en dispens är en tillfällig lösning för ett
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akut uppkommet växtskyddsbehov och därmed endast ges för en
begränsad tidsperiod och inte vid
upprepade tillfällen. Då tillgången
på preparat varierar mellan olika
år är det mycket svårt att bygga
upp hållbara och långsiktiga
IPM-strategier.

2
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Bilderna visar 1) bladfläck på pensé,
2) morotsflugefälla, 3) kålmjöllus och
4) kålbladlus på vitkål. Skadegörare
på trädgårdsgrödor kan orsaka stor
skada om det inte finns väl fungerande
växtskyddsmetoder. Foto: Bild 1 och 3
Johanna Jansson, SJV; bild 2 Annika
Wuolo, bild 4 Sara Johansson, SJV.

Mål på lång sikt
Det ska finnas en säker tillgång
på växtskyddsmetoder så att
odlare vågar investera i produktionen. En översyn bör göras
av regelverken kring biologiska
medel och lågriskmedel för att
underlätta godkännandet av dem
i Sverige, så att producenterna
kan få tillgång till fler metoder.
Utgångspunkten måste vara att
växtskyddsmetoder som fungerar
i praktisk odling ska vara tillgängliga. För att hitta lösningar
på detta krävs målinriktat arbete,
samverkan och samsyn när det
gäller (I) grundforskning om
skadegörarnas biologi, (II) förädling av nya resistenta sorter,
(III) tillämpad forskning om nya
odlingsmetoder som minskar
skadetryck och ogräs samt bevarar lämpliga biotoper för att
säkerställa pollinatörer och naturligt förekommande fiender, (IV)

implementering med hjälp av rådgivning, och (V) regelverk som
underlättar hållbara växtskyddsmetoder. Kemiska metoder bör
ersättas med mera miljövänliga
alternativ med lägre risk för miljö
och hälsa, men det går inte att
ta bort kemiskt växtskydd innan
andra växtskyddsstrategier finns
framtagna. Kemiska växtskyddsmedel måste ersättas successivt
och även i framtiden tillåtas vid
särskilda behov då skadetrycket
inte kan hanteras med ickekemiska insatser. Eftersom relativt få kemiska växtskyddsmedel
är tillåtna i Sverige, måste de
användas med försiktighet och
inte överutnyttjas då detta kan
leda till resistensproblem. Fler
genomtänkta helhetslösningar och
strategier ska därför utvecklas.
De växtskyddsmedel som finns
tillgängliga för producenterna ska

vara så målspecifika som möjligt.
Att använda bredverkande metoder medför en risk för att naturligt
förekommande nyttodjur slås ut,
vilket på sikt kan skapa ett högre
växtskadetryck. Det är svårt för
producenterna att själva bära det
ekonomiska ansvaret för långsiktiga samhällsförändringar, då en
utebliven växtskyddsinsats kan få
stora ekonomiska konsekvenser
redan för innevarande odlingssäsong. Pressad lönsamhet gör det
svårt att vidta åtgärder som kostar
produktionsbortfall, även om man
skulle få igen satsningen genom
högre avkastning om 10 år, till
exempel en insats som gynnar
förekomsten av naturliga förekommande nyttodjur i odlingarna.
Därför krävs ekonomiskt stöd
och ersättning från samhället för
förändringar som medför extra
kostnader i produktionen.

Behovet av en agenda
Svenska producenter av trädgårdsprodukter har under lång tid fått tillgång till allt färre växtskyddsmetoder. Förordningen EG 1107/2009 har bidragit till att det finns allt färre verksamma ämnen tillgängliga och eftersom alternativa metoder inte har tagits fram eller tillgängliggjorts är det nu brist på
växtskyddsmetoder för trädgårdsnäringen i Sverige. Detta gäller i synnerhet alternativa icke-kemiska
metoder. Undantagen för allmänkemikalier och verksamma ämnen med låg risk i EU-förordningen
fungerar inte som avsett, vilket gör att de inte är tillgängliga för alla odlare. Det bidrar till att det är
svårt att uppnå direktivets krav på integrerat växtskydd. När växtskyddsmedel försvinner snabbare
än alternativ utvecklas, ökar risken för att både produktionsvolymer och kunniga odlare försvinner.
Vi har kommit till en kritisk gräns när det gäller tillgång till växtskyddsmetoder. Nu behövs tydliga satsningar både nationellt och internationellt. LRF:s projekt ”Minor use” har varit betydelsefullt
för många grödor och löst kortsiktiga problem men mera långsiktiga lösningar och strategier behöver
tas fram. Det finns till exempel behov av en harmonisering och förenkling inom EU kring kravet på
integrerade växtskyddslösningar och för en enklare registreringsprocess – något som Sverige tillsammans med länderna i den norra zonen bör arbeta aktivt för – och Sverige bör gå före och satsa
på forskning och utveckling av alternativa strategier och växtskyddsmetoder för att kunna hålla en
hög skyddsnivå kring tillgången på växtskyddsmedel. Det finns ett mycket stort behov av nationell
samordning inom växtskyddet, såväl inom olika discipliner av forskningen som mellan olika aktörer
i kunskapskedjan samt olika aktörer i livsmedelskedjan. Behovet av en gemensam syn på utvecklingen av nya växtskyddsmetoder och en gemensam syn på forsknings- och innovationsbehovet är
därför stort. Här har en agenda för svensk trädgårdsnäring en betydelsefull roll.

Växtskyddsvision 9

Förväntade effekter av Växtskyddsvisionen
Om Växtskyddsvisionen genomförs får det en rad effekter:

Fler praktiska växtskyddslösningar
Det blir fler växtskyddsmetoder för producenterna, det vill säga ett större utbud av odlingstekniska, mekaniska, biologiska och kemiska metoder.
Regelverket kring de växtskyddsmedel som vi tidigare har kallat fysikaliskt verkande och som
i regelverket nu troligtvis hamnar under benämningen allmänkemikalier eller ämnen med låg risk,
fastställs och medlen blir godkända. Alla producenter kan därmed få tillgång till dem och de kan
ingå i de växtskyddsstrategier som finns och kommer att utvecklas.
Handläggningen vid registrering av växtskyddsmedel går snabbare och vi litar på de utvärderingar
av växtskyddsmedel som andra länder har gjort. Det ger tillgång till fler och nyare preparat och
säkerställer att resultat från forskning om metoder snabbare implementeras i odlingen i Sverige.
Med utgångspunkt från att nuvarande och kommande växtskyddsproblem i svensk trädgårdsproduktion ska lösas kommer fler omedelbart tillämpbara metoder och strategier att kunna tas fram.
För alla växtskadegörare inom trädgårdsbranschen finns en växtskyddsstrategi som består av ett
batteri växtskyddsmetoder som omfattar allt från förebyggande insatser till olika typer av växtskyddsmedel.
För varje skadegörare finns flera metoder som genom att kombineras till en strategi skapar ett
hållbart växtskydd.
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Integrering mellan praktik och forskning
Det blir ett ökat utbyte mellan forskning och odling som stärker förståelsen för och utbytet
mellan den praktiska och den akademiska kunskapen.
Det blir en samsyn kring vad hållbart växtskydd innebär för producenter, miljö och
konsumenter.
Det blir tydligare vilka de största växtskyddsproblemen är och vilka åtgärder som behöver
utvecklas och prioriteras.
Det gemensamma synsättet förtydligar för vem växtskyddsmetoderna utvecklas och hur
man genom rätt åtgärder skapar ökad lönsamhet och produktivitet hos producenterna utan
att släppa fokus på säkerheten för miljön och arbetsmiljön.
Med ett tydligt fokus på att få fram växtskyddslösningar som fungerar i praktiken lyfts rätt
frågeställningar upp och forskning som långsiktigt ger lösningar på faktiska problemen kan
bedrivas framgångsrikt.
Att involvera odlarna mer i forskningen med metoder som deltagardriven forskning, ger ökat
utbyte, implementering och förståelse mellan forskning och producenter.
Med en god fungerande deltagardriven forskning utnyttjas och initieras även rätt grundforskningsområden som är en nödvändig bas och förutsättning för den tillämpade forskningen.

Tydlig ansvarsfördelning av växtskyddsproblem
En tydligare fördelning av ansvaret för att ta fram nya växtskyddsmetoder
uppnås.
Rollfördelningen mellan universitet, institut, rådgivning, myndigheter,
företag som tillverkar växtskyddsmedel och branschorganisationer blir
tydligare och var och en kan fokusera på att optimera sin egen verksamhet
och bygga upp sin unika kompetens samtidigt som det finns en väl fungerande samverkan mellan aktörerna.
Man får ett gemensamt myndighetsansvar för växtskyddsfrågor och ansvarsfördelningen och behovet av samarbete mellan de berörda myndigheterna görs tydlig. Detta skapar större behov av och möjligheter till
samarbete, och stärker de sammantagna insatserna av alla instansers respektive kompetens, fokus och utveckling.

Ökad produktion av trädgårdsprodukter
Sverige har idag en relativt liten produktion av trädgårdsprodukter och endast en liten andel av vår produktiva yta
används till dessa grödor. Växtskyddsvisionen vill skapa
goda växtskyddsstrategier så att vi kan öka produktionen
av trädgårdsprodukter. Då kan fler producenter våga investera i dessa grödor och mer odlingsmark kan utnyttjas
för att producera trädgårdsgrödor i framtiden.
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Växtskyddet – nuläge och utmaningar
Svensk trädgårdsproduktion
Trädgårdssektorns omsättning
Trädgårdsproduktionen i Sverige omfattar flera hundra grödor mer eller
mindre stora, som alla har sina specifika växtskyddsproblem. Den yrkesverksamma trädgårdsnäringen i Sverige är en ekonomiskt betydelsefull
bransch. Det samlade produktionsvärdet av frukt och grönt och potatis
bedöms ha ett värde av ca 7 miljarder SEK från ca 5 000 företag. Den
sammanlagt odlade arealen är dock liten – 55 000 hektar av Sveriges 2,7
miljoner hektar åkermark.
Jämfört med jordbruksgrödor har trädgårdsgrödorna ett högt värde per
ytenhet och kräver särskild kompetens och specialinvesteringar i produktionen. Några exempel är äpplen som odlas på ca 1 500 hektar och
betingar ett produktionsvärde på ca 227 miljoner kronor, jordgubbar på
knappt 2 000 hektar och ett produktionsvärde på ca 450 miljoner. Dessa
grödor är stora i trädgårdsnäringen men arealmässigt mycket små jämfört
med lantbruksgrödorna. Palsternacka som odlas på ca 350 hektar och med
ca 90 miljoner i produktionsvärde är ett exempel på en mindre trädgårdsgröda som ändå omsättningsmässigt är stor och har stor betydelse för
enskilda företag.

Begränsad odlingssäsong
Odlingssäsongen i Sverige är begränsad till följd av vårt klimat, och energiåtgången är högre för växthusproducerade grödor här jämfört med produktion i länder som ligger längre söderut med varmare klimat och högre
ljusinstrålning. För flera grödor är vi inte självförsörjande utan beroende
av import under vissa delar av året. Även under vår egen odlingssäsong
importeras produkter som vi skulle kunna odla i Sverige.
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Pressad
lönsamhet
Lönsamheten i trädgårdsbranschen är hårt pressad och
produktionen är idag beroende av
handelns aktörer. Konkurrensen
från andra länder är hård och det
är svårt att konkurrera om det inte
finns jämförbara produktionsvillkor. Att höga skördar av hög
kvalitet kan tas, är avgörande för
en lönsam produktion.
En mycket stor del av vinstmarginalen ligger i handelsledet och
förädlingen av produkter. Vid
produktion av färska frukter och
grönsaker är därför marginalerna
mycket små och lönsamheten dålig i producentledet. Att värna om
de svenska produktionsmetoderna
och fördelarna med en småskalig kunskapsintensiv produktion
ger goda förutsättningar för ett
bra växtskyddsarbete. För att vi
ska kunna behålla produktion av
grönsaker, frukt och bär i Sverige
måste dock lönsamheten öka.

Sveriges styrkor för
ett hållbart växtskyddsarbete
Svenska trädgårdsprodukter innehåller mycket låga resthalter av kemiska
växtskyddsmedel. Det visar livsmedelsverkets årliga provtagningar.
Orsakerna till detta är flera. Dels ligger odlingarna på stort avstånd från
varandra i ett kyligt klimat, vilket gör att skadetrycket är lågt. Kalla vintrar
har stor sanerande effekt på skadegörarna. Dels har svenska växthusproducenter under en lång tid jobbat intensivt med biologisk bekämpning
och är därför långt framme vad gäller detta. Producenterna är kunniga och
miljömedvetna, vilket skapar goda arbetsmiljöförhållanden.
Det finns ett uttalat ”biologiskt” intresse hos många svenska producenter
att utveckla och använda alternativa metoder för växtskydd som tar hänsyn
till både miljö och konsumentintressen. De svenska producenterna har
till följd av ett mycket begränsat utbud av växtskyddsmedel byggt upp
kunskap om alternativa metoder. Sverige har uttalade ekologiska mål och
antalet ekologiska producenter ökar. Tillsammans med miljöledningssystemet IP Sigill, har detta drivit fram en utveckling av miljövänlig produktion
inom samtliga odlingsinriktningar. I Sverige finns kunniga odlare med
lång erfarenhet av integrerat växtskydd och biologisk bekämpning.

Växtskyddsutmaningar globalt
Världens befolkning ökar och
det kommer att finnas ett ökande
behov av att producera mat. Detta
måste i första hand ske genom att
öka produktiviteten per ytenhet.
Ett väl fungerande och säkert
växtskydd är därför en förutsättning för en säkrad livsmedelsproduktion. Konsumenterna
ändrar också sina matvanor, vilket
påverkar våra primärproducenter
och vad de kommer att producera
på sikt. Det gör att det ständigt
kommer att finnas ett behov av att
utveckla nya växtskyddslösningar.
Kemiska växtskyddsmedel används ofta i större utsträckning i
länder utanför EU på grund av ett
större växtskadetryck och en större tillgång på kemiska preparat.
Det gäller främst i utvecklingsländer där synen på kemiska

preparat skiljer sig från vår och
där hanteringen oftast är mindre
säker än här. Detta går ut över
dem som jobbar i företagen och
över befolkningen som i vissa fall
kan vara kraftigt exponerad för
kemikalier när besprutning i vissa
fall sker med flyg.
Produkter som odlas i dessa
länder innehåller dessutom oftare
bekämpningsmedelsrester över
de tillåtna halter för kemikalierester i frukt och grönt som gäller
i Europa. Stora grödor odlas ofta
på stora sammanhängande arealer
som skapar monokulturer där risken är stor att skadegörare förökar
sig. Det är viktigt att belysa och
tydliggöra att förutsättningarna
för att bedriva ett hållbart växtskydd ser så olika ut i olika delar
av världen.

I EU:s Direktiv om en hållbar användning av bekämpningsmedel
(2009/128/EG) står:
”Medlemsstaterna ska anta
nationella handlingsplaner för
att fastställa kvantitativa mål, riktmärken, åtgärder och tidtabeller
för att minska riskerna med och
konsekvenserna av användningen
av bekämpningsmedel för människors hälsa och miljön och för
att uppmuntra utvecklingen och
införandet av integrerat växtskydd
och alternativa metoder eller
tekniker för att minska beroendet
av bekämpningsmedel. Målen
får omfatta olika områden, t.ex.
arbetarskydd, miljöskydd, resthalter, användning av särskild teknik
eller användning på särskilda
grödor”.
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Växtskyddsutmaningar i Sverige
Få växtskyddmedel tillåtna
Det finns idag alltför få växtskyddsmetoder för trädgårdsnäringens aktuella skadegörare. Säkra och effektiva växtskyddsmetoder
saknas helt eller delvis i flera grödor. De mängder växtskyddsmedel som tillverkarna kan sälja till trädgårdsproducenter blir
volymmässigt små i jämförelse med de medel som är avsedda för
jordbruksgrödor. Största kostnaden för att registrera en växtskyddsprodukt i dag är oftast inte själva ansökningsavgiften till
KemI (Kemikalieinspektionen) för handläggningen, utan kostnaden för att ta fram alla data som behövs för att kunna visa att
medlet är både säkert och effektivt.

godkännande av ett växtskyddsmedel som innehåller ämnet göras
i de olika länderna. En zonansökan sker i zonen, där ett land är
rapporterande medlemsstat, och
därefter kan de olika länderna
fatta beslut.

Allt färre preparat
Till följd av en liten försåld volym växtskyddsmedel i Sverige
och att de totala kostnaderna
för att registrera produkter ökar,
registreras allt färre växtskyddsmedel för den svenska marknaden. Detta gäller såväl kemiska
som biologiska växtskyddsmedel.
Det gör att vi idag har mycket få
växtskyddsmedel överhuvud taget
att tillgå. Trenden är densamma
inom hela EU men särskilt i den
norra zonen där de nordiska och
baltiska länderna ingår. Den norra
zonen har minst produktion och
använder mindre än tre procent
av de växtskyddsmedel som säljs
i hela EU. Många växtskyddsmedel avregisteras också när de
ska omprövas enligt det regelverk
som EU införde 2011. Det får
stora följder i Sverige eftersom så
få nya växtskyddsmedel kommer
in på den svenska marknaden. De
regler som styr över odlingens
villkor är uppdelade på flera olika
myndigheter som dessutom har
olika uppdrag. Det saknas samordning mellan myndigheterna
och ingen har en helhetssyn på
näringens villkor. Det är olyckligt
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Små produktionsvolymer

att det inte sker ett större samarbete mellan till exempel KemI
(Kemikalieinspektionen) och SJV
(Jordbruksverket) som bör samarbeta om dessa frågor. Regelverket
för registrering av växtskyddsmedel är harmoniserat med övriga
länder inom EU. Prövningen av
växtskyddsmedel sker i två steg.
Först måste det verksamma ämnet
vara godkänt. De verksamma ämnena som ingår i växtskyddsmedel bedöms gemensamt inom EU
och beslut om godkännande av
ett verksamt ämne tas på EUnivå. Därefter kan en ansökan om

I många fall anser inte tillverkaren av växtskyddsmedel att det
är aktuellt att göra en ansökning
i Sverige eller i norra zonen
eftersom produktionsvolymerna
är så små här. Intresset för att
registrera produkter i norra zonen
och i Sverige i synnerhet är litet
hos växtskyddsfirmorna. Detta
är ett viktigt skäl till att sveska producenter inte får tillgång
till nya växtskyddsmedel. När
växtskyddsmedel ska godkännas
finns det undantag i regelverket
som ska underlätta för små användningsområden dit trädgårdsprodukterna brukar räknas. De
undantagen är dels möjligheten
att få utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde
(UPMA), dels möjligheten till
ömsesidigt erkännande för samma
användningsområde som ett annat

land i zonen godkänt. För växthus
och lager är hela EU en zon där
ömsesidigt erkännande ska kunna
ske. Detta är ett bra system som
dock utnyttjas för lite och handläggningen har ofta tagit lång tid.
Ett arbete med att försöka förkorta handläggningstiderna pågår
på KemI. Förordning (EG) nr
1107/2009 som reglerar vilka
växtskyddsmedel som blir tillgängliga på marknaden är ännu
relativt ny och innebär att nya
regler ska tolkas.

Olika tolkningar
Det har förekommit fall då det
visar sig att andra länder inom
EU gör en annan tolkning av
regelverket än de svenska myndigheterna, vilket kan leda till
att preparat i vissa fall har blivit
tillåtna i andra länder men inte
i Sverige. Det finns därför flera
fall där svenska producenter inte
har tillgång till samma växt-

skyddsmedel som odlarna i andra
europeiska länder. Regelverket
medger idag inte att någon hänsyn
tas till konsekvenserna av att ett
växtskyddsmedel förbjuds. Det
finns exempel på växtskyddsmedel som ingår som en viktig del i
en växtskyddstrategi och som kan
slå ut en hel strategi om de inte
får användas.

godkända som växtskyddsmedel
i något europeiskt land, omfattas
de inte längre av undantagsbestämmelserna. Detta eftersom de
då inte längre uppfyller kraven på
en allmänkemikalie enligt regelverket, utan blir växtskyddsmedel
eftersom det riktas mot någon/
några särskilda organismer.

Effekter bör vägas in
Produkternas effekter på insatta
nyttodjur (växthus) och naturligt
förekommande nyttodjur är en
annan faktor som borde vägas in
vid registrering av växtskyddsprodukter. I förordning (EG) nr
1107/2009 finns undantagsbestämmelser för allmänkemikalier
och verksamma ämnen med låg
risk. De kan få ett godkännande
upp till 15 år. En allmänkemikalie
kan exempelvis vara vinäger eller
socker. I de fall då kemikalier kan
köpas i vanlig handel och även är

Ägg av bladlusgallmygga, ett nyttodjur som
äter skadedjur. wFoto: Sara Johansson, SJV.
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Krävande process
I Sverige är till exempel såpa
godkänt i förpackningar på 0,5
liter avsedda för hemträdgårdsanvändning och klassat som klass
3-medel. Det finns däremot inget
medel med såpa som är anpassat
för yrkesodling. En anledning
till det är den krävande process
som krävs för att få produkten
godkänd. Då såpan registreras
som växtskyddsmedel beläggs
den också med bekämpningsmedelsskatt som blir hög eftersom fysiskt verkande preparat
ofta kräver höga hektardoser. Det
gör att såpan blir orimligt dyr
jämfört med andra bekämpningsmedel. Det här har helt stoppat
processen för att få tillgång till
medel som från början skulle ha
kunnat betecknas som allmänkemikalier, men som nu behöver
registreras som växtskyddsmedel.
När det gäller de produkter som
kan anses vara allmänkemikalier,
till exempel socker och vinäger,
har godkännandeprocessen nu
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kommit igång och flera produkter
är godkända att användas i hela
EU. Vilka allmänkemikalier som
är godkända finns angivet i EU:s
pesticiddatabas:
http://ec.europa.eu/food/plant/
pesticides/eu-pesticides-database/
public/?event=activesubstance.
selection&language=EN och informationen finns inte på svenska.

Godkända kemikalier
I den rapport som finns i EU:s
pesticiddatabas står också angivet
för vilka användningsområden
kemikalien är godkänd, vilket
innebär att socker till exempel
enbart får användas i frukt och
majs mot vissa insekter. Det finns
ingen information om detta på
andra ställen än i denna databas.
Biologiska växtskyddsmedel
ska precis som de kemiska vara
godkända av Kemikalieinspektionen för kommersiell användning. Mikroorganismer (svampar,
bakterier eller virus) omfattas
av EU:s växtskyddsförordning,

2

4

hanteras av Kemikalieinspektionen och samma regler gäller
vid registrering som för kemiska
växtskyddsmedel. Makroorganismer (nematoder, insekter eller
spindeldjur) ska vara godkända
enligt nationella regler i Miljöbalken och i nationella förordningar.
Idag är Kemikalieinspektionen
ansvarig myndighet för registeringen, men när Naturvårdsverket
under 2016 tar över ansvaret, blir
det makroorganismerna som blir
godkända istället för de enskilda
medlen.

Naturvårdverket bedömer
För de flesta nyttodjur som
används i andra delar av Europa kommer Naturvårdsverket
att bedöma dem samt registrera
dem om de bedöms som säkra att
använda. Den nya förordningen
öppnar för att vi får fler makroorganismer godkända och därmed
större möjligheter att använda
biologiska medel i våra växtskyddsstrategier.

Ökat skadetryck
i framtiden
Fler och/eller andra skadegörare
kan väntas i Sverige till följd av
klimatförändringar, ökad handel
och global transport av varor.
Klimatförändringarna ger ökande
vindar, vilket skulle kunna ge mer
inflygningar av insekter.
Ett varmare klimat skulle också
kunna medföra att skadegörare
som finns sedan tidigare blir ett
större problem genom att de kan
bilda fler generationer och blir talrikare eller uppträder under tider
när grödan är känsligare för deras
angrepp. Det skulle också kunna
innebära att det på sikt övervintrar
fler skadegörare på våra breddgrader då temperaturen blir högre.

Trädgårdsnäringen är särskilt utsatt för risken att få in skadegörare från andra länder, eftersom producenter importerar växtmaterial
som kan föra med sig nya skadegörare eller vanliga växtskyddsproblem som behandlats med ett
begränsat antal växtskyddsmedel
och utvecklat resistens.

Bilder till vänster: 1) bladlus,
2) rapsvivel, 3) gallkvalster,
4) gallmyggelarver.
Foto: Johanna Jansson, SJV.

Foto: Klara Löfkvist, JTI

Helt nya skadegörare skulle kunna följa med varor och transporter
från andra länder. Oavsett orsaken
till förändringarna så kommer
växtskyddsmetoder för nya skadegörare alltid att behöva utvecklas,
och då är samarbeten med länder
där skadegörarna redan finns viktiga. Detta är viktigt både ur ett
kunskapsperspektiv och ur ett resursperspektiv, eftersom Sverige
är ett litet land som saknar tillräckliga resurser för att själva lösa
problemen.
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Forsknings- och innovationsbehovet
För att nå ett framtida hållbart växtskyddsarbete krävs innovationer inom forskningsområdena hållbara odlingssystem,
integrerade växtskyddslösningar samt riskbedömningar av
växtskyddsinsatser. Det är dock inte innovationerna i sig som
är väsentliga, utan hur de tas fram, förankras och tillämpas i
branschen så att ett stort antal företag får sina problem lösta.
En stor del i en lyckad växtskyddsforskning är därför strukturell, varför en betydande del av detta avsnitt handlar om
hur innovationerna ska uppnås. Innovationsområdena nedan
belyser vad som är viktigt att fokusera på för att utvecklingen
ska ledas framåt.

Hållbara odlingssystem

Innovationer inom hållbara
odlingssystem kan exempelvis
vara utveckling av friskt utsäde,
odlingsmetoder som missgynnar
ogräs, jordförbättringsåtgärder,
klimatstyrning i växthus som
minskar svampproblem och
odlingsmetoder som gynnar
förekomst av nyttodjur. Det kan
också vara utveckling av hållbara
ekologiska odlingssystem för att
göra dem mera produktiva och ge
högre avkastning. Det finns behov
av att utveckla växtskyddsstrategier som har bäring på långsikti-
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ga lösningar som tar hänsyn till
konsumenttrender, lagstiftning,
miljömål, hälsoaspekter och en
hållbar produktion och som inte
överutnyttjar resurser. Före-

Foto: Klara Löfkvist, JTI

Framtidens växtskyddsarbete
måste utgå från och ha sin grund
i hållbara produktionssystem
som håller nere växtskadetrycket,
för att minska behovet av växtskyddsinsatser och underlätta
för att de biologiska metoderna
som bygger på naturliga samspel
ska fungera. De odlingssystem
som finns idag är på många sätt
onaturliga och monokulturer innebär ökad risk för uppförökning av
skadegörare då det finns gott om
den föda de i första hand föredrar
och ont om naturligt förekommande fiender.

byggande växtskyddsinsatser
med hållbara motståndskraftiga
produktionssystem behöver också
tas fram.

Forskning kring integrerade växtskyddslösningar
Det finns behov av forskning som fokuserar på synergieffekterna av
olika växtskyddsinsatser och hur effekten hos varje insats påverkas i
ett systemperspektiv. Eftersom integrerade växtskyddsinsatser används
tillsammans är det viktigt att studera dem i ett helt odlingssystem. Varje
enskild metod för sig behöver inte lösa ett växtskyddsproblem och kan,
om inte strategin är rätt utformad, ge upphov till andra växtskadeproblem. Därför behöver växtskyddslösningarna studeras i kombination
i ett komplett produktionssystem.
Andra exempel på viktiga forskningsområden för att få ett integrerat
växtskydd att fungera är: säkra prognos- och varningssystem för tidig
upptäckt; säkrare användning av växtskyddsmedel ur både miljö- och
arbetsmiljöperspektiv; appliceringsteknik samt fler biologiska metoder.
Särskilt angeläget är det att hitta biologiska metoder som kan hindra
eller bota svampangrepp.
Växtförädling som tar fram toleranta eller resistenta sorter för våra
nordliga breddgrader är en viktig förutsättning för ett fungerande
integrerat växtskydd. I de fall då vi inte har någon egen förädling är
sortförsöken viktiga.

Riskbedömningar av växtskyddsinsatser
Det måste finnas metoder för producenterna att bedöma när det är
ekonomiskt lönsamt att sätta in en
kemisk insats och vad det kan få
för framtida ekonomiska effekter
i form av minskat antal nyttodjur
och dylikt. Därför behöver det
utvecklas riskbedömningsmetoder
för olika växtskyddsinsatser och
bedömningar av vad en utebliven
behandling innebär. Exempelvis
behöver tröskelvärden för ett
antal skadegörare tas fram eller
uppdateras.
Kemisk bekämpning kan ses som
en försäkring i de fall då kurativa
(botande) preparat saknas, som
ofta är fallet när det gäller svampangrepp. Det är dock oklart vad
den försäkringen kostar på sikt.
Det behövs med andra ord ekonomiska bedömningar för att kunna
prioritera olika insatsers effekter
på kort och lång sikt.

Det är också viktigt att inte bara
bedöma det ekonomiska värdet
utan även effekterna för miljön.
Ett tydligt mål vid riskbedömningen måste vara att miljöavtrycket ska vara så litet som möjligt oavsett vilken metod som används. För att detta ska kunna slå
igenom behövs ekonomiska incitament för rätt miljösatsningar.
Producenterna behöver drivkrafter för att använda alternativa
preparat, till exempel i form av
ekonomiska ersättningar för insatser som har betydelse för andra
utanför trädgårdsnäringen.

Mjöldagg på dahlia och gurka och gråmögel
på basilika. Foto: Johanna Jansson, SJV.
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Detta krävs för att nå visionen
Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att den forskning och utveckling som sker inom ovan
nämnda innovationsområden ska bli användbar för odlarna.
Växtskyddsfrågan är stor och komplex och gör att det krävs
dels tvärvetenskaplig forskning, dels en korrekt fördelning av
de begränsade resurser som finns inom branschen. Nedan
följer viktiga satsningar som behöver göras för att få till den
förändring som branschen så väl behöver.

Tydligare växtskyddsansvar
Det finns många aktörer inom
växtskyddet idag men det saknas
en sammanhållande kraft och ett
gemensamt ansvar för de problem
som finns i odlingarna. Vem är
ansvarig för att se till att odlarna
har tillgängliga växtskyddsmetoder? I praktiken saknas växtskyddsmetoder för flera grödor.
Det saknas en samordning mellan
berörda aktörer (forskare, odlare,
myndigheter, företag etc.).
Kontaktytorna behöver förbättras
och aktörerna behöver ha en kontinuerlig dialog för att snabbare
kunna utbyta erfarenheter i alla
riktningar mellan odling, forskning regelverk och myndighetsutövning.
En växtskyddsplattform eller ett
kunskapsnav behöver etableras
för att den kunskap och de resurser som finns ska kunna utnyttjas
effektivt. Denna plattform behöver styras av en grupp med bred
representation och ha producenternas växtskyddsproblem i fokus.
Möjligheter till långsiktiga stabila
finansieringslösningar måste
också finnas för att växtskyddsstrategier ska kunna tas fram och
förverkligas. Implementering tar
tid och det är viktigt att satsa även
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på kunskap som behövs längre
fram. Systemet behöver utvecklas
för att korta ledtiderna.
Flera av de växtskyddsproblem
som finns är av internationell karaktär. Därför är utbyte med och
kunskapsöverföring mellan internationella forskare och rådgivare
helt avgörande för växtskyddsstrategierna och en viktig del för
en växtskyddsplattform eller ett
kompetensnav. Nätverk mellan
nationell och internationell kompetens och erfarenhet behövs för
att kunna prioritera rätt forskning
och utveckling i Sverige.Växtskyddsfrågan måste också lyftas
i ett större perspektiv eftersom
det bland annat handlar om vår
framtida livsmedelsförsörjning.
Växtskyddet är ett samhällsansvar
utan vilket man inte kan säkra
livsmedelsförsörjningen.
Det måste bli tydligt vem som ska
ta det ekonomiska ansvaret för
att se till att det i framtiden finns
svenska livsmedel och hållbara
växtskyddmetoder i Sverige. I
praktiken bör det ekonomiska ansvaret fördelas mellan trädgårdsnäringen, växtskyddsbranschen
och samhället i form av myndigheter och forskningsfinansiärer.

Fördelningen av resurserna idag
är inte optimal och en stor del går
till att lösa akuta problem medan finansieringen av långsiktiga
lösningar saknas.

Tydligare rollfördelning
Rollfördelningen inom växtskyddet behöver förtydligas. Alla delar
(odlingsmetodik, rådgivning, utveckling, tillgång till växtskyddsmedel, tillämpad forskning och
grundforskning) är lika viktiga
för att de gemensamma målen ska
nås. Rollerna som olika aktörer
(i första hand universitet, institut
och rådgivning) har är dock olika
och måste få vara det.
Olika aktörer har olika drivkrafter
och incitament för sina satsningar.
Inom forskningen är vetenskapliga publikationer, undervisning
och möjligheten att inrätta högre
tjänster inom växtskydd såsom
professurer, adjungerade professurer och industridoktorander viktigt, dvs. att bygga och förmedla
ny kunskap.
Institutens roll är att vara företagsnära och bedriva tillämpad
forskning, dvs. att omsätta
kunskap till tillämpningar som
företag kan använda i praktiken.
För rådgivningsföretagen är den
oberoende och produktionsoptimerande rådgivningen viktig, dvs.
att se till att trädgårdsföretagen

får rådgivning utifrån aktuell
kunskap och teknik som skapar
lönsamma företag.
SLU är ett sektoruniversitet och
har därmed både ett ansvar som
universitet och ett ansvar att bedriva en institutsverksamhet.
JTI – Institutet för jordbruks- och
miljöteknik, är ett exempel på ett
institut som bedriver forskningsoch utvecklingsarbete inom teknikområdet men med mycket liten
verksamhet inom produktionssystem och biologiska effekter.
En del av den tillämpade forskningen görs också av rådgivningsföretagen (HS) som därmed också
tar en form av institutsroll.
För närvarande pågår en omstrukturering och stärkning av institutssektorn i Sverige, framförallt
genom att samla flera institut till
den nya ägaren RISE (Research
Institutes of Sweden).
Idag finns det ett tydligt fokus på
tillämpad forskning i finansiärernas utlysningar men forskningsoch innovationsmedlen är små
inom trädgårdssektorn, vilket

leder till små projekt, fragmenterad kunskapsuppbyggnad och lite
möjligheter till riktig samverkan
mellan de aktörer som har en
institutsroll. Risken är då stor att
resultaten som forskningen tar
fram inte kan tillämpas i odlingen
eller att de inte når ut till producenterna.
Det finns ett stort behov av att
skapa en gemensam struktur för
lantbruks- och trädgårdsaktörerna
så att de kan ta ett gemensamt
ansvar för den tillämpade forskningen och utvecklingen av nya
lösningar till branschen. Genom
en tydligare rollfördelning och en
stärkning av institutsrollen ökar
också möjligheterna att bygga upp
långsiktig kompetens och samarbeten mellan olika aktörer. Det är
därför önskvärt att förstärkningen
och omstruktureringen av instituten även leder till en ökad samordning mellan alla aktörer inom
trädgårdssektorn och att de olika
aktörernas roller inom forskning
och innovation blir tydligare.

Finansiering för långsiktig forskning och utveckling
En långsiktig och behovsstyrd
forskning inom växtskydd är
helt beroende av finansiärernas
utlysningar. Forskningsmedel för
trädgårdsbranschen har under en
längre tid varit mycket begränsad. Endast mindre projekt får
finansiering, vilket också gör att
omfattning, projekttid och samarbeten blir begränsade och därmed
uteblir den kontinuitet som är
nödvändig inom detta ämnesom-

råde. Detta skapar fragmenterad
kunskapsuppbyggnad och det
är svårt att behålla forskare med
specifika kunskaper under längre
tid. Att bygga upp ny kompetens tar mycket lång tid och är
långt mer kostsamt än att behålla
befintlig. Det måste också finnas
en tydligare koppling mellan
näringens behov, forskning och
implementering och förståelse för
att samarbeten tar tid. Långsiktiga

ekonomiska lösningar för att i
samarbete kunna lösa växtskyddsproblemen från grunden är därför
en viktig förutsättning.
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Bevara och utveckla kompetens
Bevarande och utveckling av den mycket höga kompetensen i landet
är eftersatt. Det behövs en hög växtskyddskompetens i alla led, från
producenter, forskare och myndigheter till rådgivare. Myndigheter och
branschorganisationer upplever att det är svårt att hitta kompetenta
personer som kan genomföra uppdrag och utredningar. Det är också
viktigt att våra myndigheter har kompetens och rätt kunskapsnivå
så att de kan göra rätt bedömningar och ställa rätt krav samt kunna
informera och utbilda på flera nivåer. All kompetens kan inte finnas
inom Sverige. Därför är internationella kontakter och utbyten mycket
viktiga.
Det finns få fasta tjänster för forskare som till stor del är beroende
av att löpande söka projekt. Detta medför att tjänsterna till viss del
påverkas av de utlysningar som kommer och det är lätt att kompetens
försvinner då projektmedlen inom branschen är små. Fler fasta tjänster
inom växtskyddet behöver inrättas.
Ett gott växtskyddsarbete kräver även mycket kunniga producenter.
Vi behöver stärka lönsamheten i branschen så att fler producenter kan
satsa på trädgårdsproduktion. Då kan vi få en kritisk massa av odlare
så att branschen blir livskraftig, bestående och utvecklingsbar. Med ett
för litet antal odlare är det svårt att behålla en rådgivningskår som är
oberoende och inte kopplad till försäljning av varor och produkter.

Internationella kontakter och nätverk
Vi behöver utveckla ett större och permanent, konsoliderat internationellt nätverk kring växtskyddsforskning. Forskningsområdet
växtskydd är så brett att det kan vara svårt att praktiskt administrera och styra över, och det är svårt att se hur detta utbyte
skulle kunna möjliggöras. Ett förslag är att inrätta en webbaserad
interaktiv sida där man kan skapa kontakter mellan forskare och
rådgivare både nationellt och internationellt. Detta skulle tydliggöra inom vilka områden det saknas expertis samt vilka frågor inom
odlingen som saknar hållbara lösningar.
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Regulatoriska
förändringar
Systemet för att tillgodose producenternas behov av växtskyddsmetoder fungerar inte idag då
kostnaderna för registreringen är
för hög i förhållande till marknadens potential. Detta gäller i
synnerhet för de biologiska metoderna. Producenterna löser idag
sina problem på ett tillfälligt sätt
genom dispenser och man är helt
beroende av registreringar som
görs i andra EU-länder inom den
norra zonen, vilket är ett väldigt
sårbart system. Genom mer försöksverksamhet i Sverige kan vi
själva vara med och driva utvecklingen och testa nya preparat.
Problem uppstår också när man
vill ta fram integrerade produktionsmetoder som bygger på ett
batteri av insatser och man är
beroende av att samtliga metoder
registreras in och finns tillgängliga för producenterna. Om inte
enskilda företag vill satsa på en
metod/preparat så kan det förstöra
en hel växtskyddsstrategi. Det
finns idag få preparat/metoder
tillgängliga och i vissa fall endast
ett. Försvinner de preparaten så
finns ofta inga lösningar kvar och
växtskyddsstrategierna faller helt.
Odlingen riskerar då att flyttas till
andra länder med tillgång till fler
preparat/metoder.

Foto: Klara Löfkvist, JTI

Beakta konsumenternas inflytande
Konsumenternas efterfrågan styr vad som kan produceras. Efterfrågan på produkter som är producerade på ett miljöansvarsfullt sätt ökar, vilket skulle kunna gynna svensk produktion
och man bör därför lyfta fram den sparsamma och ansvarsfulla
hantering av kemiska växtskyddsmedel som sker i svenska
odlingsföretag. I olyckliga fall kan konsumenternas efterfrågan
leda till ökande växtskyddsproblem, till exempel då efterfrågan
ökar på vissa sorter av potatis, sallat eller krukväxter som kan
ha mindre motståndskraft mot vissa skadegörare eller sämre
konkurrensförmåga mot ogräs.
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Andra strategidokument
och samhällsutmaningar
Forsknings- och innovationsagendor
Av övriga strategiska innovationsagendor som har tagits fram
inom området jordbruk och livmedel, knyter flera på olika sätt
an till delar av denna SIA. Därför tas vissa delar inte upp i denna
agenda, som redan är hanterade i andra förslag och strategier.
Nedan följer en kort sammanfattning av de delar som berör och
knyter an till denna agenda. Exempelvis har konsumenternas
betydelse för utvecklingen inte berörts i denna SIA då det är
många andra som hanterar livsmedelskedjan och dess aktörer.

Svenska agendor
Lantbruk och trädgård 2030

Säkra svenska livsmedel

En SIA framtagen av Stiftelsen Lantbruksforskning. Den hanterar
hur man genom forskning kan skapa lönsam och hållbar tillväxt,
hållbar intensifiering, fossiloberoende produktion och affärsutveckling, konsumentattityder och matkvalitet, innovativa råvaror och
värdekedjor. Visionen är att öka tillväxten och lönsamheten i svenskt
lantbruk och svensk trädgårdsnäring och samtidigt sträva mot ett
fossilfritt lantbruk för ett hållbart biobaserat samhälle. Detta ska ske
genom att skapa kontaktytor och mötesplatser mellan kunskapskedjans och värdekedjans olika aktörer och skapa en modell för kunskapsutbyte mellan alla aktörer. Målbilden är att föra forskning och
produktion närmare varandra för att därmed se till att driva utvecklingen snabbare framåt.

Denna SIA ser över hur vi ska
kunna producera svenska livmedel på ett säkert sätt. För att
lyckas med detta behövs samverkan över gränser, riskhantering
längs hela kedjan och design för
säkerhet. Det behövs nya verktyg
för bättre bedömning av risker
och relevant kompetens i alla led
i kedjan. Även här lyfts primärproducenterna fram som en viktig
aktör för att kunna producera
livmedel av hög kvalitet.

Attraktiv och hållbar mat för hälsa
Livsmedelsbranschens SIA för livsmedelsproduktionen i Sverige.
Målet med SIA:n är att skapa en hållbar och förtroendeingivande
livsmedelskedja som tillgodoser konsumenternas diversifierade behov och önskemål av mat och matrelaterade tjänster. Man vill också
uppnå en livsmedelskedja med mångfald, stor exportandel och som
är uppbyggd av en blandning av små och stora företag. För att uppnå
detta måste innovationsförmågan inom branschen öka. Nya attraktiva livsmedel måste tas fram, vilket måste bygga på en starkare
forskningsbas. Livsmedelsproducenterna, som bland andra består av
trädgårdsproducenterna, är en viktig del för att nå upp till visionen
och om man vill bibehålla det nära samarbete som finns idag mellan
producenter och livsmedelsförädlare. Ett ökat samspel mellan råvaruproduktionen och konsumenterna behövs i synnerhet för att stärka
lönsamheten i primärproducentledet.

24 Växtskyddsvision

Vattenvisionen
Vattenvisonen som sammanställts
av Svenskt Vatten tar bland annat
upp vikten av rent vatten fritt från
både mikroorganismer och andra
föroreningar från lantbrukets- och
trädgårdsnäringens primärproducenter. Man lyfter också vikten av
att inte sprida bekämpningsmedel
från lantbruket ut till våra yt- och
grundvatten.

Internationella agendor
C-IPM

SIA Organic food and farming

Europeisk gemensam strategisk
forskningsagenda för integrerat
växtskydd. Den vill öka implementeringen av integrerad
produktion genom att samordna
den forskning som sker nationellt
inom Europa. Målet är att strukturera den forskning som behöver
ske inom integrerat växtskydd på
ett bra sätt.

(TP Organics European Technology Platform)
I denna agenda vill man utveckla ekologisk
produktion till en egen sektor. Syftet är att öka
konsumenternas tilltro till ekologisk produktion genom ändrade konsumentattityder och
knyta konsumenterna närmare produktionen.

Foto: Klara Löfkvist, JTI

Sverige är med i nätverket och
Formas finansierar medverkande
för svenska aktörer i de projekt
som beviljas.

De vill ta bort de insatsmedel som är ifrågasatta, se till att det finns tillgång till ekologiskt
utsäde till 100 %. Man vill också förbättra/
minska utsläppen vid ekologisk produktion
och skapa bättre processtekniker för ekologisk
produktion.
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Övriga betydande svenska dokument
Konkurrenskraftsutredningen
Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) beskriver en attraktiv och
hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring.
Det är en viktig del i produktion av livsmedel samt för att kunna nå flera
av våra miljökvalitetsmål. Att ha ett väl fungerande växtskydd är helt avgörande för att skapa en hållbar produktion.
Enligt konkurrenskraftsutredningens bedömning har Sverige i vissa fall
tillgång till färre växtskyddsmedel av betydelse för produktionen än övriga
konkurrentländer. Behovet av en förenkling av handläggningen av preparat
hos KemI (Kemikalieinspektionen) lyfts fram, liksom behovet av att göra
en granskning av tillämpningen av förordningen EG 1107/2009 och att
tydliggöra hur kemikalieinspektionen bedömer inkomna ansökningar om
ömsesidigt erkännande. Vikten av att Sverige till exempel accepterar andra
medlemsländers godkännandeprocesser och tillämpar ömsesidigt erkännande poängteras. Utredningen betonar att ett större samarbete mellan
myndigheterna inom norra zonen behövs. Man belyser också vikten av att
insatserna för att stärka tillgången till växtskyddsmedel för grödor som odlas i liten omfattning fortsätter, liksom forskning om effektiva och hållbara
växtskyddsmetoder.

Jordbruksverkets växtskyddstrategi
Jordbruksverket har utrett effekten av en minskande tillgång på kemiska
växtskyddsmedel för ett antal jordbruks- och trädgårdsprodukter. Strategin
belyser behovet av alternativa växtskyddsmedel och metoder för ett antal
betydande grödor. Strategin bedömer hur allvarlig situationen är och vilka
växtskyddsproblem som finns samt vilka tillgängliga lösningar som finns
respektive behöver utvecklas.
Målet är att kunna behålla en konkurrenskraftig produktion med hänsyn
till miljökvalitetsmålen. Man belyser bland annat svårigheterna med att
kunna bedriva ett integrerat växtskydd eftersom alternativa metoder saknas. Det är viktigt att fler och bättre verktyg tas fram för att underlätta för
lantbrukarna att uppfylla IPM.
Vidare menar man att det är svårt att förutse tillgången på växtskyddsmedel då producenterna dels är beroende av dispenser, dels av oförutsägbara
beslut om ändrade villkor eller indragningar av växtskyddsmedel. Man
efterfrågar en analys över varför många av de nya kemiska växtskyddsmedel som introduceras på den europeiska marknaden inte blir tillgängliga
för svenska producenter och vad det innebär för odlingens konkurrenskraft
och miljön.
Man lyfter också behovet av långsiktiga riktade insatser, större resurser
samt ett stärkt samarbete på alla nivåer mellan näringen, myndigheter,
forskare och politiker för att kunna tillgodose de utvecklingsbehov som
finns inom näringen.
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Växtskyddsrådet
Sedan 2011 har Jordbruksverket
inrättat ett växtskyddsråd som ska
vara ett rådgivande organ i växtskyddsfrågor och förse myndigheter med omvärldsbevakning samt
lämna förslag till forsknings-,
försöks- och utvecklingsverksamhet.
Växtskyddsrådet ska sprida kunskap om ett bra växtskydd samt
vara ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om växtskyddsfrågor. Det består av representanter
från Jordbruksverket, Havs- och
Vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket,
Lantbrukarnas Riksförbund,
Sveriges Spannmålsodlare,
Hushållningssällskapen, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenskt
Växtskydd och Naturskyddsföreningen.
Växtskyddsrådet har identifierat
flera problemområden såsom
långa handläggningstider, skillnader mellan olika EU-länders
bedömningar av till exempel
dispensansökningar, möjlighet till differentierade skatter
och att regleringen i förordning
1107/2009 av hur lågriskmedlen
ska godkännas inte fungerar i
praktiken. Växtskyddsrådet har
också tydliggjort att det alltför
ofta brister i samordningen mellan
myndigheterna.

SLU:s växtskyddsplattform
SLU är en viktig och betydande aktör inom växtskyddsforskningen i Sverige, och har bildat en växtskyddsplattform för
att inom SLU knyta samman och stärka den växtskyddsforskning som sker inom trädgård, skog och lantbruk. Växtskyddsplattformen håller bland annat på att utveckla en strategi för hur plattformen ska jobba med växtskyddsfrågorna.

För att åstadkomma detta och stärka SLU:s sektorsroll diskuterar man bildandet av fokusgrupper där odlare, rådgivare
och forskare från hela SLU samlas för att lösa särskilda problemområden. Man belyser även vikten av att kunna upprätthålla den kompetens som finns i och utanför universitetet och
diskuterar utveckling av vidareutbildning för yrkesverksamma. Det måste finnas en kritisk massa av forskare som jobbar
inom området, för att bibehålla kompetensen och för grundoch forskarutbildningarna.

Foto: Klara Löfkvist, JTI

Bland de utmaningar och möjligheter som SLU ser, finns
ett behov av bättre prognos- och varningssystem för att
kunna upptäcka skadegörare i tid, mera tvärvetenskapliga
samarbeten, mera helhetsstudier där flera skadegörare och
odlingsfaktorer studeras samtidigt. Dessutom lyfter man att
forskningen måste bli mera tillgänglig och användbar för
producenterna.
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Formas utredning
Formas kom 2016 med en utredning kring växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraft. I denna belyser man
växtskyddets betydelse både ur
ett ekologiskt och ekonomiskt
perspektiv. Vi har i Sverige en
relativt stark grundforskning inom
flera delar. Den tillämpade forskningen behöver däremot stärkas
och övergången till försöks- och
implementeringsfasen likaså. Det
finns ett behov av ökat kunskapsutbyte mellan akademi och omgivande samhälle samt förnyelse
och återväxt. En utmaning ligger
i att de finansieringsmöjligheter
som finns idag är kortsiktiga och
fragmenterade. Forskning inom
systemperspektiv, integrerat
växtskydd och kombinationer
av växtskyddsåtgärder behöver
stärkas. Trädgårdsnäringen som
är liten med många små grödor
behöver bygga upp en bestående
kompetens inom växtskyddet och
öka samarbetet internationellt.
Områden där det finns ett behov
av innovationer och mera forskning enligt utredningen är:

•
•
•
•
•
Foto: Klara Löfkvist, JTI

•

28 Växtskyddsvision

•

forskning kring kombinationer av växtskyddsåtgärder –
IPM-metoder
prognos och varning samt
övervakning av skadegörare
modeller och prognosverktyg
för nya arter
bekämpningströsklar för
skadegörare
riskvärdering och bekämpningsmedelströsklar
miljö- och hälsoeffekter av
växtskyddsmedel
synergieffekter av olika metoder som behöver studeras för
att kunna göra övervägningar
mellan miljörisk och produktionsekonomi.

För att skapa en hållbar växtskyddsforskning föreslår Formas
utredning följande lösningar:

•
•
•
•
•
•
•

•

Samverkansplattform
(synergieffekter mellan
flera odlingsinriktningar)
Bättre finansieringsmöjligheter
Främja internationellt
samarbete
En arbetsgrupp knuten
till Formas
Satsning på trädgårdsforskning
Fortsatt utveckling av
pre-breeding via NordGen
Ökad tillgänglighet på geooch myndighetsdata för bättre
användning av riskbedömning
och prognossystem
Behålla befintliga infrastrukturer inom växt- och
skogsträdsförädlingsforskning

Miljömålen
I september 1999 antog Sverige
15 (numera 16) miljökvalitetsmål
för hur vi ska jobba med miljöfrågor i Sverige. Målen är:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

begränsad klimatpåverkan
frisk luft
bara naturlig försurning
giftfri miljö
skyddande ozonskikt
säker strålmiljö
ingen övergödning
levande sjöar och vattendrag
grundvatten av god kvalitet
hav i balans samt levande
kust och skärgård
myllrande våtmarker
levande skogar
ett rikt odlingslandskap
storslagen fjällmiljö
god bebyggd miljö
ett rikt växt-och djurliv

Gemensamt för samtliga miljömål
finns det övergripande generationsmålet: ”Det övergripande
målet för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser”.
Användning av kemiska växtskyddsmedel påverkar flera av de
nationella miljökvalitetsmålen.
”Giftfri miljö” i synnerhet, men
även ”dricksvatten av god kvalitet”, ”levande sjöar och vattendrag” och ”ett rikt odlingslandskap”. Miljökvalitetsmålet ”giftfri
miljö” är formulerat som:
”Förekomsten av ämnen i miljön
som har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll
och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt

förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.”
Eftersom trädgårdsproduktionen
har behov av goda naturresurser
är odlingen även beroende av
att ett bra miljöarbete bedrivs av
alla. Vi har idag problem med
att nå upp till i stort sett samtliga
miljömål och kraftfullare insatser
såsom lagstiftning kan förväntas
komma. Då det gäller ”giftfri
miljö” är det ett mål som vi har
stora problem att nå upp till och
det krävs fortfarande mycket
mera kunskap om ämnens hälsooch miljöegenskaper. Under de
övergripande miljömålen finns
etappmål (totalt 16). För giftfri
miljö finns följande sex etappmål:

1. Den sammanlagda expone-

ringen för kemiska ämnen via
alla exponeringsvägar inte är
skadlig för människor eller
den biologiska mångfalden.

2. Användningen av särskilt

farliga ämnen har så långt
som möjligt upphört.

3. Spridningen av oavsiktligt

bildade ämnen med farliga
egenskaper är mycket liten
och uppgifter om bildning,
källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande
av dessa ämnen och deras
nedbrytningsprodukter är
tillgängliga.

4. Förorenade områden är åtgär-

dade i så stor utsträckning att
de inte utgör något hot mot
människors hälsa eller miljön.

5. Kunskap om kemiska ämnens

miljö- och hälsoegenskaper är
tillgänglig och tillräcklig för
riskbedömning.

6. Information om miljö- och

hälsofarliga ämnen i material,
kemiska produkter och varor
är tillgänglig.
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Arbetet med Växtskyddsvisionen
Arbetet med att ta fram ”Växtskyddsvision för svensk
trädgårdsnäring” påbörjades vintern 2014- 2015 och avslutades under våren 2016. Målsättningen har varit att
ha ett tydligt fokus i produktionen av trädgårdsprodukter
och behoven utifrån producenternas perspektiv har därför
varit viktigt. Utan fungerande lönsamma producenter har
vi inget underlag för att bedriva varken rådgivning eller
forskning.

Arbetssätt
Arbetsgrupp

Workshopar

I arbetsgruppen var från början
följande personer engagerade:
Klara Löfkvist (JTI), Sunita Hallgren (LRF) samt Agneta Sundgren (SJV). Av olika anledningar
har projektgruppen sedan formats
om och har under den senare
delen av arbetet bestått av Klara
Löfkvist (JTI), Agneta Sundgren (LRF) och Johanna Jansson
(SJV).

Två workshopar har genomförts
där framtidens växtskydd har
diskuterats genom bland annat en
SWOT-analys.

Löpande diskussioner och möten
har genomförts i arbetsgruppen
och till denna har under våren
2016 en referensgrupp kopplats
för att få ytterligare synpunkter på
vissa frågeställningar.

Den första workshopen hölls i
Stockholm i maj 2015 där följande personer medverkade: Sunita
Hallgren, LRF; Klara Löfkvist,
JTI; Stina Andersson, Hushållningssällskapet; Eva Anflo, LRF
Trädgård; Riccardo Bommarco,
SLU; Birgitta Rämert, SLU;
Lina Wendt-Rasch, Kemikalieinspektionen; Christina Winter,
Jordbruksverket samt processledaren Kjell Pettersen, Moängen
Konsult.

Under den period som Växtskyddsvisionen har tagits fram
har det pågått en hel del andra
parallella strategiarbeten som
naturligtvis har haft inflytande
på vår vision och som vi har följt
och gett input till. Särskilt viktiga
utredningar som kan nämnas är
Konkurrenskraftsutredningen,
Formas växtskyddsutredning samt
SLU:s växtskyddsstrategi.

Den andra workshopen hölls
i Hestra i november 2015, där
huvudparten av de medverkande
var växthusproducenter. Medverkande var: Ragnar Persson,
Niclas Nilsson, Agneta Sundgren (LRF); Magnus Andersson
(Weibulls Horto); Thomas Lilja,
Inger Christensen (Grön Kompetens); Per Rudqvist, Monica
Ahlström (Olssons frö); Monica
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Almlöf (Lindesro AB); Thorbjörn
Andersson, Caroline Andersson,
Carola Ektander, Göran Ektander,
Philip Assarsson, Peter van Schie,
Eric Holgersson, Margareta Holgersson, Ingela Thunberg, Charlotte Carrwik (Semenco); Annica
Assarsson, Helena Jauhiainen
(LRF); Markus Månsson och processledare var Klara Löfkvist.

Referensgrupp
Till projektet har en referensgrupp
knutits som under arbetets gång
har fått möjlighet att kommentera
vissa delar av strategin. Referensgruppen har bestått av representanter från SLU, rådgivningen,
Jordbruksverket, och växtskyddsföretag.

Medverkan i aktuella möten
Arbetsgruppen har också deltagit i flera för Växtskyddsvisionen viktiga strategiska möten som har pågått under 2015 och första kvartalet
av 2016. De viktigaste har varit:

•

SLU:s växtskyddsstrategidiskussion i Norrköping i april 2016

•

nationella växtskyddskonferensen som SLU och Jordbruksverket
anordnade i november 2015

•

löpande träffar med LRF:s växtskyddsrepresentanter för växtskyddsdiskussioner kring aktuella växtskyddsproblem och möjliga lösningar

Befintliga dokument
och strategier
Vi har tagit del av ett stort antal
dokument, både av nyare och äldre
karaktär av betydelse för vår växtskyddsvision för att kunna ge en så
komplett bild av läget som möjligt,
såväl historiskt som i nutid.

Synpunkter från odlarna via Borgeby Fältdagar
Under Borgeby Fältdagar 24-25 juni 2015 genomfördes en enkät bland besökande
trädgårdsproducenter. Syftet var att fånga upp vilka de största växtskyddsproblemen
var och vilka strukturella problem som hindrar ett säkert växtskyddsarbete samt
vilken forskning som de skulle vilja se mer av i framtiden. Dessutom fördes diskussioner med många inom området.

Berörda aktörer
Många aktörer är berörda av ett
fungerande växtskyddsarbete i
Sverige. Det finns flera befintliga
strukturer och flera forum men
inget samlat grepp eller gemensamt ansvar för växtskyddsarbetet. En växtskyddsplattform
skulle kunna förena befintliga

strukturer samt involvera fler
aktörer som i samverkan skulle
kunna stärka utvecklingen och
innovationsförmågan inom växtskyddsområdet. För att bildandet
av en växtskyddsplattform ska
kunna genomföras, krävs ekonomiskt stöd.

Illustrationen ger en schematisk
bild över Sveriges nuvarande växtskyddsaktörer. Flera grupperingar
finns, men gemensam sammanhållande kraft saknas.
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Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring
EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA
Växtskyddsvisionen har tagits fram gemensamt av en rad aktörer med anknytning till
den svenska trädgårdsnäringen. Syftet är att stärka Sveriges konkurrenskraft inom trädgårdsproduktionen och bidra till att öka den svenska produktionen av trädgårdsprodukter.
Växtskyddsvisionen är tänkt att fungera som ett stöd för FoI-finansiärer vid prioritering
av forskningsanslag, och för de insatser och utveckling av svensk trädgårdsnäring som
departement och myndigheter ansvarar för.
Denna agenda är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden,
en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.
Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella
konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

