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Dnr 6.4.17-7728/14 

Yttrande 

Undersökningar av förekomst av växtskadegörare 

 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets remiss för 

att ta fram en strategi för undersökningar av växtskadegörare. Yttrandet har skrivits av seniorkonsult 

Ann-Charlotte Wallenhammar. 

Sammanfattning 

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för undersökningar av 

förekomst av växtskadegörare för att fylla sitt ansvar som Sveriges växtskyddsmyndighet för att 

undersöka och övervaka förekomst av växtskadegörare som är karantänsskadegörare eller har 

potential att uppfylla kriterierna för att förtecknas som sådana. För att Jordbruksverket ska kunna 

utföra sin uppgift att förebygga spridning av och bekämpa förekomsten av karantänsskadegörare krävs 

att myndigheten har information om dessa genom att tillse att undersökningar och övervakning 

bedrivs på ett sådant sätt att data om förekomst av karantänsskadegörare tillgodoses på ett tillräckligt 

bra sätt. Utredningens syfte är att ta fram en strategi för Jordbruksverkets övervakning av 

förekomsten av reglerade och potentiella karantäns skadegörare. 

Den nya EU-förordningen utvidgas från 20 till över 200 arter som vi inte tidigare arbetat med och som 

anses vara relevanta i Sverige. Det ställer tydligare och mer omfattande krav på medlemsstaternas 

inventeringsarbete, och innebär att EU lagstiftar om inventering. Förordningen ska enligt förslaget 

börja tillämpas tre år efter att den träder i kraft, d.v.s. tidigast 2019. 

Hushållningssällskapet anser att Jordbruksverkets utredning kommer att möjliggöra att syftet uppnås, 

men vill peka på några punkter som ytterligare kan förbättra möjligheterna att målen nås. 

Den nya EU-förordningen förutsätter att växtskyddsmyndigheten utför inventeringar, i egen regi eller 

genom uppdrag. Myndigheten ska notera förekomst av växtskadegörare och förordningen ser 

samverkan med aktörer i samhället, s k generell övervakning, som ett komplement till myndighetens 

inventeringar. 

Hushållningssällskapet är Sveriges största aktör inom växtodlingsrådgivning och 

fältförsöksverksamhet, där en stor del av verksamheten bedrivs som inspektioner i fält. Därtill finns 

andra rådgivningsföretag och handelsföretag inom växtskydd som regelbundet inspekterar fält. 

Vi anser att det är av yttersta vikt att Jordbruksverket prioriterar att ta fram och sprida ett bildbaserat 

informationsmaterial, anpassat till dagens informationsteknologi, för att underlätta upptäckten av de 

200 listade växtskadegörarna. Vidare att fortlöpande sprida information till den grupp i samhället som 

kan anses bidra till den generella övervakningen.  

Hushållningssällskapet anser också att det är av yttersta vikt att budgetmedel från stadsmakterna 

anslås så att den föreslagna verksamheten kan bedrivas på ett effektivt sätt. 
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