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Yttrande 

Uppdrag om växtskyddsforskning 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Formas remiss ”Uppdrag om 

växtskyddsforskning”. Yttrandet har skrivits av seniorkonsult Nils Yngvesson. 

Hushållningssällskapet delar uppfattningen i Formas rapport rörande det stora behovet av en ökad 

satsning på växtskyddsforskning i Sverige och anser att rapporten till största delen beskriver de 

utmaningar som det svenska växtskyddsarbetet redan nu och i framtiden måste kunna hantera. 

Hushållningssällskapet menar dock att rapporten övervärderar betydelsen av grundforskning inom 

växtskyddsområdet och vill istället framhålla att alla tillgängliga resurser måste satsas på tillämpad 

växtskyddsforskning för ett effektivt och konkurrensfrämjande svenskt växtskydd. Grundforskning bör 

ske i internationella samarbetsformer då den oftast blir alltför ineffektiv om den någorlunda 

heltäckande skall kunna finansieras nationellt. Tillämpad växtskyddsforskning däremot måste kunna 

finansieras nationellt då den egentligen framförallt har som mål att på regionalt och lokalt plan lösa 

samtida och i någon mån framtida växtskyddsproblem. Därutöver är mycket av den grundforskning 

kring växtskydd som förekommer förlagd till delar av Sverige, runt den 60:e breddgraden, där 

växtskyddsproblemen än så länge jämfört med svenska områden närmare den 55:e breddgraden är 

förhållandevis beskedliga. Att stora delar av den svenska grundforskningen är så pass nordligt 

placerad medför att växtskyddsproblem som måste hanteras blir svåridentifierade eftersom det är 

betydligt längre söderöver som den verkliga mångfalden i form av odlade grödor och växtskydds-

problem är belägen. Hushållningssällskapet är av uppfattningen att Formas framgent i huvudsak bör 

stödja regionalt anpassad tillämpad växtskyddsforskning, men att de tillförda medlen mycket väl kan 

samordnas och fördelas på nationell nivå. En förutsättning för att tillförda medel skall kunna 

samordnas och fördelas effektivt nationellt är dock att den föreslagna ”samverkansplattformen” måste 

ha en mycket stark regional representation som säkerställer att de flesta svenska växtskyddsproblem 

fångas upp. Egentligen är det förutom Jordbruksverkets Växtskyddscentraler endast 

Hushållningssällskapet med sin regionala, oberoende försöksverksamhet och rådgivning inom 

växtodlingsområdet som har en tillräcklig överblick för att bedöma vilka växtskyddsproblem som 

måste finna en snar lösning. 

Hushållningssällskapet finner också att rapporten inte i något avsnitt nämner att Sverige till viss del 

själv försatt sig i en situation där behovet av en ökad satsning på växtskyddsforskning är mycket stort. 

Hushållningssällskapet vill i sammanhanget som exempel framhålla den restriktiva hållningen och 

saktfärdiga godkännandeprocessen av växtskyddsmedel, lagstiftande svenska åtgärder i syfte att 

förbjuda visst växtskydd, samt statsmaktens uppenbara ovilja hitintills att finansiera forskning och 

utveckling inom växtskyddsområdet som orsaker till varför behovet av växtskyddsforskning är mycket 

stort i Sverige. Den svenska restriktiva och saktfärdiga godkännandeprocessen av växtskyddsmedel 

har lett till att inte bara tillgången till växtskyddsmedel av betydelse för produktionen är mindre i 

Sverige utan har även medfört att tillgängliga växtskyddsmedel oftast är föråldrade, mindre effektiva, 

produkter. Den lagstiftning vilken förekommit i Sverige med avsikt att förhindra visst växtskydds-

arbete har inte gagnat vare sig producenter eller konsumenter av livsmedel eftersom det vid eventuella 

kvalitetsbrister hos svenskproducerade livsmedel alltid kunnat ske en import från länder utan 

lagstiftade förbud. Effekterna av Sveriges ovilja att finansiera växtskyddsforskning med offentliga 



 

 

medel hitintills har efter införandet av IPM kommit till fullt uttryck med ett mycket begränsat antal, 

för produktionen relevanta, hjälpmedel för svenskt jordbruk att genomföra IPM. 
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