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Yttrande 

Begreppet växthus i användningsvillkoren för växtskyddsmedel 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Kemikalieinspektionens 

remiss om ”Begreppet växthus”. Yttrandet har skrivits av Thilda Håkansson och Anna Larsen. 

Sammanfattning 

Kommentarer gällande definition 

 Det behövs en större tydlighet gällande de regelverk och användningsvillkor som finns. Nu 
finns det en lång lista på olika användarvillkor som skapar förvirring och som lätt kan leda till 
ofrivilliga lagbrott. Uppförande av flera växthuskategorier anser vi också leda till förvirring 
och försvårar lantbrukarens redan pressade situation. 

 
Kommentarer gällande tunnelodlingar 
Ni skriver att ett växtskyddsmedel ska få användas i tunnel måste vara godkända för användning i just 
tunnelodling. Samtidigt konstaterar ni längre ner att en tunnel kan i princip likställas med 
frilandsodling. Vi ser följande konsekvenser med detta: 
 

 Om det kommer att krävas speciella resthaltsstudier eller miljökonsekvensanalyser för 
tunnelodling finns det stor risk att tunnelodling kommer att tas bort i en sådan ansökan från 
växtskyddsföretagen.  

 Om det inte krävs så finns det väl ingen anledning att det ska framgå att preparatet får 
användas i tunnel då kan tunnel rakt av räknas som friland 

 I Sverige har tunnelodling i t.ex. bär ökat mycket de senaste åren och 
växtskyddsmedelanvändning minskat i och med flytt in i tunnlar. Mindre problem med 
gråmögel och bättre effekt av nyttodjur bidrar till det. Vi ser en risk att växtskyddsmedel 
kommer att försvinna vilket kan göra att odlare inte vågar satsa på ett odlingssystem som 
saknar tillåtna effektiva medel.  

 En tunnelodling kan också hamna under definitionen växthus eftersom flera har valt att inte 
flytta dem och täckt marken med markväv.  När plasten är på vad skiljer dem från växthus då? 
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