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Yttrande 

Förslag till ny reglering om avgifter för ansökningar som rör mindre 

användningsområden, små odlingsarealer, dispenser för att undanröja fara 

och biologiska växtskyddsmedel 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets remiss 
”Förslag till ny reglering om avgifter för ansökningar som rör mindre användningsområden, små 

odlingsarealer, dispenser för att undanröja fara och biologiska växtskyddsmedel”. Yttrandet har 

skrivits av seniorkonsulterna Hans Augustinsson och Nils Yngveson i samråd med 

Hushållningssällskapens Horto-grupp. 

Sammanfattning 

 Hushållningssällskapen delar KemI:s uppfattning att prövningsverksamheten för 

bekämpningsmedel som rör mindre användningsområden och små odlingsarealer fortsatt ska 

subventioneras. 

 Arealgränsen 3 000 ha för ”Minor use” måste preciseras. Vår uppfattning är att den ska gälla 

för respektive gröda där produkten ska användas även om ansökan avser flera grödor. 

 En avgörande begränsning för att öka inhemsk produktion av bland annat trädgårdsgrödor, 

inhemskt protein och andra nya grödor är avsaknaden av växtskyddsmedel. En reducerad 

avgift bygger på att produkten är godkänd i någon gröda, finns ingen lämplig produkt löser 

inte reducerad avgift problemet. 

Hushållningssällskapen anser därför att möjligheten till ömsesidigt erkännande för ”Minor 

Use” grödor inom hela EU skulle trygga en bibehållen inhemsk produktion och underlätta 

introduktionen av nya grödor. 

 För att minska riskerna för att utveckla resistens är det viktigt att växla användning mellan 

olika aktiva substanser vilket gör att det finns behov av flera växtskyddsmedel för samma 

användningsområde för att ha en uthållig svensk produktion i konkurrens med övriga Europa. 

 Det är även viktigt att finna en lösning på problemet med att det finns mycket små grödor 

inom gruppen ”Minor use” som har svårt att bära ens en reducerad kostnad för ansökning om 

godkännande.  

Hushållningssällskapens förslag är att grödor som odlas på en areal som understiger 1 000 ha 

helt befrias från kostnad för ansökan. Jordbruksverkets beräkningar har genomförts på i detta 

sammanhang förhållandevis stora grödor, jordgubbar, morötter och växthusgurka. 
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