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Stående information i mötesanteckning:
Syftet med gruppen är att








vara rådgivande och bidra till att hitta alternativa lösningar för befintliga
villkor med syfte att minska riskerna med växtskyddsmedel. Det gäller
exempelvis i sådana fall där skrivningen begränsar möjligheterna till
alternativa lösningar som är minst lika effektiva för att uppnå syftet med
villkoret
vara rådgivande och bidra till att hitta alternativa lösningar för nya villkor i
syfte att minska riskerna med växtskyddsmedel. Det gäller exempelvis att
utforma skrivningarna så att möjligheterna att använda alternativa lösningar
som är minst lika effektiva blir möjliga i enlighet med villkoren
vara rådgivande och bidra till att formulera villkor så att de blir praktiskt
genomförbara och lätta att förstå för mottagaren
undersöka villkoren relativt tvärvillkoren

Arbetet kommer ske fortlöpande och kan rapporteras/sammanfattas vid
Växtskyddsrådets möten. Kemikalieinspektionen är sammanhållande och äger
processen.
Gruppen har inte något beslutsmandat. Beslut om villkorsformuleringar eller
principer som berörs av diskussionerna i rådgivande gruppen fattas inom
Kemikalieinspektionens ordinarie beslutsprocess.

Agendapunkter och anteckningar från mötet
1. Fråga från LRF (Agneta):
Dos godkänd för en del av ytan - vad gäller, hur ska man tänka gällande
exempelvis effektivitet och resthalter?
Det gäller dels preparat som bara har ett godkännande på en del av ytan, som
till exempel Gallery. Där står ju tydligt angivet vilken dos som får användas
på den del av ytan som får behandlas. Men det gör det inte på t ex Switch
som bara får sprutas med bandspruta. Där finns ju en dos och det får bara
användas med bandspruta så man får väl anta att man kör ut 1 kg/ha och
koncentrerar det i banden. Men det här är en litet generell fråga hur man ska
göra med dosen för preparat som enbart får användas med bandspruta eller
på en viss andel av odlingsytan. Och i takt med att flera preparat får ändrade
villkor med doser som är på gränsen till att vara effektiva uppstår frågan om
man kan koncentrera den dosen till enbart raden. Jag brukar säga till
grönsaksodlarna att det skulle kunna ge upphov till rester men frågan börjar
bli aktuell även i andra grödor där det inte är lika uppenbart att det skulle
kunna bli rester. Jag förmodar också att skälet till att enbart bandspruta får
användas kan variera.
KemI: Vi har tagit upp frågan hos oss men vi hade lite svårt att veta vad vi
ska ta ställning till. Generellt kan vi ju säga att villkoren utvecklas över tid och
därför kan det i äldre godkännanden se annorlunda ut. Det ser säkert också
lite olika ut i ansökningarna till oss.
Vi tog upp frågan igen på KemI efter förtydligande från Agneta:
T ex Switch får användas enbart med bandspruta i jordgubbar med 1 kg/ha.
Får man då spruta 2 kg/ha på den yta som behandlas (om vi tänker att det är
50 % av ytan)?
Ett preparat som får användas med bomspruta med 1 kg/ha – kan man
koncentrera den dosen över raden så att det blir 3 kg/ha på den ytan om jag
lyckas koncentrera det till 30 % av ytan?
KemI: Det beror på hur riskbedömningen är gjord. Det kan vara olika i olika
ärenden, för att veta säkert behöver man gå in och titta i bedömningsrapporten.
Vi har varit tydligare i senare beslut, men i det aktuella fallet hänvisar vi till
innehavaren som får beskriva hur de har tänkt.
Vi har även lyft frågan till våra miljöbedömare, hur de ser på detta. De har
börjat diskutera frågan men hade inget svar utan behöver diskutera frågan
ytterligare.
2. Fråga från LRF (Agneta):
Vad är inomhus?
Den andra frågan gäller preparat som är godkända för att användas inomhus.
Det finns inte så många sådana preparat och de som har ett sådant
godkännande är framföralla NIS eller något som är avsett för en krukväxt.
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Men frågan kom upp på ett möte där Jordbruksverket ska ställa samman
listor över godkända växtskyddsmedel i olika trädgårdsgrödor. Det dyker ju
upp nya typer av odling i källare och kök och allt möjligt och frågan är vilka
preparat de får använda. Vad är inomhus?
https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Anvaendnin
gsomraade#032d66bc-aae2-4813-7bd9-87b55ecc4ee5
Förtydligande från Agneta:
Det finns några växtskyddsmedel som har i sitt godkännande att de får
användas inomhus. Man kan söka på det under användning i databasen.
Frågan är vad som är inomhus – är det i växthus, i min bostad, på en växt
som står på ett kontor, i en odling under belysning i en källare?
KemI: Vi menar att det är just inomhus och inte i växthus.
3. Utformning av text i bilagor
o Bilaga 3-text
Vi planerar att ändra formuleringen i bilaga 3 för att förtydliga vad vi
menar, vi tänkte dels att ändra
”Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)” till
”Minst antal dagar mellan varje behandling”
och
”Max dos vid varje behandling” till
”Max dos vid en enskild behandling”
Ingen hade någon invändning mot de nya förslagen.
4. Övrigt
Vi nämnde att KemI vill återkomma med frågor om relevant benämning i
våra villkor för användning av viss specialutrustning.
Gruppen diskuterade lite om bl. a. ordet radspruta vilket inte ansågs så
lämpligt. Bandspruta är en bättre benämning.
Det framkom att bandspruta inte nödvändigtvis innebär avskärmning.
En annan sak som kom upp under diskussionen är ett önskemål om att ha
med en ordlista på behörighetskursen och att ha en vägledning om etiketten
för att förtydliga när det ena eller det andra gäller:
- Om du använder en bomspruta…. xx dos
- Om du använder en bandspruta… yy dos
Vi får höra oss för inom KemI om det är möjligt att tillmötesgå dessa
önskemål och får återkomma längre fram om detta.
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