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Projektrapport - ”Kemikalier i lantbruket 2011”
”Kemikalier i lantbruket 2011” är namnet på ett nationellt tillsynsprojekt som
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket genomför i samarbete med landets kommuner. I
projektet så har ca 190 kommuner deltagit. Projektet har huvudsakligen varit inriktat mot
tillsyn (kontroll) av växtskyddsmedel i lantbruket och omfattar regler för användning av
växtskyddsmedel dvs. granskning av godkända växtskyddsmedel, användningsvillkor,
skyddsavstånd mm. Viss information om kommande lagstiftning har också lämnats.
Förbundet har valt att även kontrollera lagring av brandfarliga vätskor (cisterner) och
gödselhantering i de fall det förekommit. Syftet med projektet är att minska hälso- och
miljörisker vid användningen av växtskyddsmedel i lantbruket.
I våras skickade vi ut information om projektet till ca 130 vad vi trodde var aktiva lantbruk i
olika form och storlek inom våra tre kommuner Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Av dessa
valdes ca 30-40 större verksamheter ut som intressanta för en inspektion på plats. Under
projektets gång har vi emellertid fått kunskap om att en hel del verksamheter inte längre är i
bruk (marken i träda) eller övergått till ekologisk odling. Eftersom huvudinriktningen i
projektet varit bekämpningsmedelsanvändning blev det slutligen endast att vi inspekterade 11
verksamheter på plats under maj-juni.
I stort så har resultatet från inspektionerna varit bra. Samtliga har kunnat visa upp en mycket
bra förvaring av de kemiska bekämpningsmedlen i låsta och invallade utrymmen. Vi har hittat
ett fåtal preparat i kemikalieförråden som inte längre är godkända att använda och vi har i
dessa fall begärt att preparaten ska lämnas som farligt avfall. När vi granskat sprutjournalerna
så har vi emellertid inte sett att några icke godkända preparat har använts i verksamheterna.
Det verkar som att ett flertal verksamhetsutövare har slutat att sprida bekämpningsmedel
själva och tar in externa som utför spridningen istället. Alla, även de externa, som har spridit
har haft aktuell behörighet för att sprida de preparat som har spridits. Vi har hittat en del
mindre brister i dokumentationen, dvs. sprutjournalen, men ingen allvarlig brist som lett till
annat än ett påpekande om bättring från förbundet.
Av de 11 inspekterade verksamheterna så har 8 varit djurhållare. För dessa har förbundet gjort
bedömningen att 3 behöver se över sin gödselhantering då lagringskapaciteten varit för liten
eller otät så att näringsämnen läcker ut till omgivningen.
Förbundet har nu rapporterat in det vi sett på våra inspektioner till Kemikalieinspektionen
som i höst i sin tur kommer att besöka de företag som säljer bekämpningsmedel på svenska
marknaden där det har hittats brister. Förbundet kommer under de kommande åren att
fortsätta att besöka övriga verksamheter inom våra tre kommuner på ett liknande sätt.
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