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Jordbruksverkets växtskyddsstrategi 

2020-06-18 

Växtskyddsstrategins uppgift 

Växtskyddsstrategin lyfter fram Jordbruksverkets arbete med växtskyddsfrågor och 

knyter ihop det med målen i Jordbruksverkets verksamhetsstrategi.1 Den är ett stöd 

för de prioriteringar och vägval som behöver göras i vårt arbete med 

växtskyddsfrågorna. Genom de mål som växtskyddsstrategin ställer upp kan 

tillgängliga resurser användas rätt. Därmed kan en bra måluppfyllelse uppnås och 

vårt arbete med växtskyddsfrågor bidra till målen i Jordbruksverkets 

verksamhetsstrategi. Syftet är också att den ska kunna vara utgångspunkt för att 

externt kunna kommunicera vilka prioriteringar Jordbruksverket gör inom 

växtskyddsområdet. 

Jordbruksverkets uppdrag och strategiska mål är 

utgångspunkten 

Sedan början av 2020 har Jordbruksverket en ny verksamhetsstrategi. Där har 

Jordbruksverkets uppdrag uttryckts som att vi ska främja en ökad och hållbar 

matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi ska också bidra till en 

levande landsbygd. Arbetet med växtskyddsfrågor är en del i arbetet med att 

genomföra Jordbruksverket uppdrag. I verksamhetsstrategin finns också tre 

långsiktiga strategiska mål. De är viktiga för samhällsutvecklingen och är 

angelägna inte bara för oss utan för hela samhället och vi delar ansvaret för dem 

med andra. Samtliga kan kopplas till ansvar och uppgifter som Jordbruksverket har 

inom växtskydd. Genom den verksamhet vi genomför på växtskyddsområdet ska vi 

direkt eller indirekt bidra till att de strategiska målen uppnås. De tre strategiska 

målen lyder: 

• Sverige ska ha en konkurrenskraftig, lönsam och ökande matproduktion. Det 

betyder att vi arbetar för att svenska livsmedelsproducenter ska blir mer 

lönsamma, producerar mer mat och kunna konkurrera på både den inhemska 

och på den utländska marknaden.  

                                                      
1 Jordbruksverkets verksamhetsstrategi 2020–2025 (intern) (Detta är en upplysning 

avsedd för Jordbruksverkets anställda och kan endast nås av användare som är 

inloggade på Jordbruksverkets interna nätverk.) 

 

https://intranatet.intern.jordbruksverket.se/varstyrning/planeringochuppfoljning/verksamhetsstrategi.4.5997a0b7180ec887e4c8ef28.html


2(12) 

 

• Sverige ska nå miljömålen och produktionen ska bli mer resurseffektiv. Det 

betyder att vi arbetar för att samtliga miljömål (som matproduktionen 

påverkar) ska nås, bevara den biologiska mångfalden och minska avtrycket på 

mark, vatten och luft från matproduktionen. 

• Sverige ska ha en god djurhälsa, en god djurvälfärd och ett gott växtskydd. Det 

betyder bland annat att vi arbetar för att växter och utsäde i Sverige drabbas av 

så få sjukdomar som möjligt genom att förebygga och förhindra att smittor och 

växtskadegörare sprids. 

Enligt Jordbruksverkets verksamhetsstrategi ska vi inom fem år ha kommit framåt 

mot dessa mål med hjälp av olika åtgärder och aktiviteter. Växtskyddsstrategin 

följer samma tidshorisont och bör utvärderas senast om sex år, men kan också 

justeras tidigare om förutsättningar inom växtskyddsområdet förändras. 

Långsiktiga mål för växtskyddsarbetet 

För att bidra till de övergripande långsiktiga strategiska målen i Jordbruksverkets 

verksamhetsstrategi ska arbetet på växtskyddsområdet inriktas på att nå följande 

långsiktiga mål: 

• Friskt och rent utsäde för både lantbruks- och trädgårdsgrödor liksom friskt 

växtförökningsmaterial finns tillgängligt och används.  

• Förhindra introduktion, etablering och spridning av växtskadegörare och ogräs 

som har eller kan få stor påverkan på växter, växtprodukter, växtodling, skog 

eller andra växtmiljöer.2 

• I all odling tillämpas integrerat växtskydd oavsett odlingsinriktning.3 och 

växtskyddsproblem som har eller kan få stor påverkan på odlingen i landet kan 

hanteras effektivt med tillgängliga metoder inklusive växtskyddsmedel.4   

• Hanteringen och användningen av växtskyddsmedel sker på ett sätt som är 

säkert för både människor, djur och miljö. 

• Underlätta handel inom Sverige, EU och länder utanför EU samtidigt som vi 

har ett fortsatt gott skydd för växterna. 

De långsiktiga målen beskriver de förutsättningar vi vill bidra till att skapa med vår 

verksamhet på växtskyddsområdet, förutsättningar som är viktiga för en hållbar 

                                                      
2 De växtskadegörare och ogräs som avses är de som vi i verksamheten prioriterar utifrån 

växtskyddslagen eller utifrån att de har eller kan komma att få stor ekonomisk, miljömässig 

eller social påverkan på odlingen i landet. 

3 Här avses alla odlingsinriktningar vilket omfattar såväl konventionell som ekologisk 

produktion. 

4 De växtskadegörare och ogräs som avses är de som vi i verksamheten prioriterar utifrån 

växtskyddslagen eller utifrån att de har eller kan komma att få stor ekonomisk, miljömässig eller 

social påverkan på odlingen i landet. 
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produktion, en robust livsmedelskedja, en säker livsmedelsförsörjning och målen i 

livsmedelsstrategin. De är grunden för de prioriteringar som behövs, såväl i det 

dagliga arbetet som i samband med olika satsningar på utveckling och förändring. 

Prioriteringar 

Jordbruksverkets arbete inom växtskyddsområdet styrs till stor del av uppdrag och 

ansvar som framgår av olika bestämmelser, beslut och andra styrande dokument. I 

bilaga 1 finns en sammanfattning av sådana uppdrag och ansvar. De utgör grunden 

för verksamheten och är utgångspunkten för våra prioriteringar. Under den 

närmaste femårsperioden prioriterar vi insatserna som berör några av dessa 

uppdrag och ansvar. Genom dessa prioriteringar kan bidraget till de långsiktiga 

målen enligt punkterna I-V och de strategiska målen i Jordbruksverkets 

verksamhetsstrategi stärkas. 

För att nå framgång i arbetet med växtskyddsfrågorna är samarbete och 

samordning av arbetet en avgörande faktor. Det gäller såväl internt mellan berörda 

enheter som med olika externa aktörer. Vi tar vara på dessa möjligheter för att vårt 

arbete ska bli effektivare och resultatet av vårt arbete bli bättre. Den strategiska 

växtskyddsgruppen, ämnesgruppen för Giftfri miljö, Växtskyddsrådet och Säkert 

Växtskydd är viktiga forum för att identifiera behov och möjligheter till samarbete. 

Genom att identifiera och genomföra insatser och projekt som stödjer samverkan 

inom växtskyddsområdet, visar vi hur våra olika långsiktiga växtskyddsmål hänger 

ihop och påverkar varandra. Därigenom skapas en sammanhållen och 

resurseffektiv växtskyddsverksamhet inom Jordbruksverket. 

En viktig förutsättning för arbetet är tillgången till kompetens och kunskap. Vi 

behöver därför ha ett aktivt arbete för att bygga upp och behålla kunskap och 

kompetens i vår verksamhet. Genom att återkommande inventera behovet av och 

erbjuda möjlighet till utbildning och fortbildning till berörd personal kan vi öka 

kunskaperna. De behov som preciseras beaktar vi också i samband med de 

rekryteringar som görs. 

Det är viktigt att ta tillvara de möjligheter som finns att bidra till att 

grundforskning, tillämpad forskning eller försöksverksamhet inom området 

initieras. Det är inte Jordbruksverkets uppgift att bedriva sådan verksamhet. Fokus 

är sådan verksamhet som är inriktad på att ta fram kunskap som kan användas inom 

vår verksamhet för att genomföra vårt uppdrag. För att vi ska tillgodogöra oss 

resultaten behöver vi medvetet arbeta med att hämta hem dessa till verksamheten. 

Under den kommande femårsperioden ska vi utveckla och tydligt beskriva de 

processer vi har för att på ett strukturerat sätt arbeta med att initiera och följa 

forskning, utveckling och försök för att kunna sprida kunskapen från detta arbete 

både internt och externt. 

En omvärldsbevakning inom området är viktig för att lösa de uppgifter vårt 

uppdrag innebär. Genom att ta del av vad som händer i vår omvärld som är kopplat 
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till våra ansvarsområden bygger vi kunskap som kan underlätta vårt arbete och ger 

en möjlighet att ha beredskap för problem och situationer som vi kan behöva 

hantera här i Sverige. Under kommande period utvecklar och beskriver vi 

processen för att på ett strukturerat sätt arbeta med omvärldsbevakning. 

Våra prioriterade insatser 

Den närmaste femårsperioden kommer vi att prioritera insatser på några utpekade 

områden. Arbetet kommer att kräva ett brett angreppssätt och att flera aktiviteter 

genomförs inom respektive område. Vi prioriterar nedanstående områden och ska i 

planeringen av verksamheten ta fram de aktiviteter som vi ska genomföra. 

För att nå målen ska vi: 

• vidareutveckla och förbättra tillämpningen av integrerat växtskydd inom olika 

odlingsinriktningar. För att följa upp arbetet kommer vi att använda följande 

indikatorer.  

Senast 2025 har vi tagit fram: 

o en gemensam precisering av vad integrerat växtskydd innebär i praktiken 

för olika odlingsinriktningar 

o en metod för att följa upp hur kraven i lagstiftningen efterlevs i praktiken 

med utgångspunkt i preciseringarna  

o stöd för hur preciseringarna kan genomföras i praktiken. 

• vidareutveckla och förbättra vårt arbete med att förebygga introduktion, hindra 

etablering och bekämpa viktiga skadegörare och ogräs. För att följa upp arbetet 

kommer vi att använda följande indikatorer. 

Senast 2025 har vi: 

o tagit fram beredskapsplaner för 20 prioriterade skadegörare  

o en väl organiserad och övad krisorganisation och rutiner för att öva 

organisationen minst vartannat år 

o etablerade och väl fungerande processer för inventeringar av både 

skadegörare och ogräs, inklusive IT-stöd 

o definierat vårt behov av diagnostik 

o tillgång till diagnostik i en omfattning som motsvarar vårt behov. 

• utveckla och förbättra vår kommunikation kring växtskyddsfrågorna internt 

och externt. Syftet är att öka förståelsen för samtliga delar av 

växtskyddsområdet och hur de hänger ihop. Vår kommunikation ska också 

bidra till ökad medvetenhet om växters värde. För att följa upp arbetet kommer 

vi att använda följande indikatorer. 

Senast 2025 har vi: 
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o definierat de uppgifter, termer och begrepp som behöver beskrivas och 

förklaras för att skapa förutsättningar för en tydligare och mer lättförståelig 

kommunikation kring växtskyddsfrågorna 

o tagit fram språkregler kring vårt växtskyddsarbete och en lista med termer 

där ansvar, uppgifter och begrepp inom växtskyddsområdet beskrivs och 

förklaras. 

• utveckla och förbättra arbetet med lagstiftningen inom de olika delarna av 

växtskyddsområdet. Aktiviteterna berör arbetet med kontrollförordningen, 

översynen av EU-lagstiftningen vad gäller saluföring av utsäde och annat 

växtförökningsmaterial, vidareutveckling av tillsynsvägledning och utbildning 

kopplad till bestämmelser om växtskyddsmedel i miljöbalken som vi har 

ansvar för. För att följa upp arbetet kommer vi att använda följande indikatorer. 

Senast 2022 har vi: 

o genomfört en översyn av utbildningen för användare av växtskyddsmedel 

o genomfört ett tillsynsprojekt om integrerat växtskydd. 

Fram till 2025 har vi: 

o aktualitetsgranskat föreskrifterna inom växtskyddsområdet minst vartannat 

år 

o utvecklat rutiner för att utvärdera och beskriva hur Jordbruksverket 

bidragit till att påverka EU-lagstiftningen på växtskyddsområdet 

o årligen utvärderat de indikatorer som tagits fram i arbete under den 

nationella kontrollplanen  

o deltagit i alla EU-möten för översynen av direktiven för saluföring av 

utsäde och annat växtförökningsmaterial. 

• utveckla och förbättra arbetet med friskt och rent utsäde och 

växtförökningsmaterial. För att följa upp arbetet kommer vi att använda 

följande indikatorer. 

Senast 2025 har vi: 

o etablerat ett samarbete med andra aktörer för att förankra och genomföra 

åtgärder som rör utveckling och förbättringar av utsädets sundhet och 

behandling av utsäde 

o genomfört en översyn av de gränsvärden för betningsrekommendationer 

som används i stråsäd 

o definierat behovet av kompetens för arbetet med friskt och rent utsäde och 

växtförökningsmaterial i vår verksamhet 

o tagit fram en plan för kompetensförsörjning för arbetet med friskt och rent 

utsäde och växtförökningsmaterial i vår verksamhet. 
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• utveckla och förbättra förutsättningarna för handeln med växter och 

växtprodukter och annan handel som kan medföra risk att växtskadegörare och 

ogräs sprids. För att följa upp arbetet kommer vi att använda följande 

indikatorer. 

Senast 2025 har vi: 

o ökat Jordbruksverkets deltagande i de internationella forumen 

rådsarbetsgruppen Roosendaal och EPPO:s expertpaneler jämfört med 

2019 

o etablerat rutiner för att lämna synpunkter på förslag till internationella 

standarder som kan påverka handeln med växter och växtprodukter för 

svensk del 

o en löpande uppdatering av EPPO Global Database och IPPCs portal med 

svenska data enligt kraven på rapportering. 

• utveckla och förbättra stödet till våra målgrupper inom odling, rådgivning, 

tillsyn och handel. För att följa upp arbetet kommer vi att använda följande 

indikatorer. 

Senast 2025 har vi: 

o definierat vårt behov av diagnostik och tillgång till den i en omfattning 

som motsvarar vårt behov 

o förnyat den digitala plattformen för Jordbruksverkets tillsynsvägledning 

inom miljöbalkens område 

o tagit fram en digital utbildning om växtskyddsmedelslagstiftningen för nya 

kontrollanter 

o utvärderat beslutsstödet som erbjuds via Växtskyddscentralernas 

verksamhet ”Prognos& Varning” 

o ökat den digitala tillgången på data inom växtskyddsområdet jämfört med 

2019 

o tydligt beskrivna processer för att på ett strukturerat sätt arbeta med att 

initiera och följa forskning, utveckling och försök samt att sprida 

kunskapen från detta arbete både internt och externt 

o tydligt beskrivna processer för att arbeta med omvärldsbevakning och att 

sprida kunskapen från detta arbete både internt och externt. 

• vidareutveckla arbetet som syftar till att på ett effektivt sätt kunna hantera 

skadegörare och ogräs, både på kort och på lång sikt, och därmed skapa 

beredskap att kunna möta flera av de utmaningar som finns i den svenska 

växtodlingen, både för dem som valt att använda kemiska bekämpningsmedel 

och dem som valt bort sådan användning. För att följa upp arbetet kommer vi 

att använda följande indikator. 
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Senast 2025 har vi: 

o etablerat ett organiserat arbete med frågor som rör tillgången på 

växtskyddsmedel för större användningsområden. 

• vidareutveckla och förbättra vårt arbete med kontroller. För att följa upp 

arbetet kommer vi att använda följande indikatorer. 

Senast 2025 har vi: 

o en metod för att utvärdera effekten av vårt arbete med 

växtskyddskontroller 

o löpande utvärdering av verksamheten med målet är att nå ett Nöjd Kund 

Index (NKI) över 4 på en 6-gradig skala 

o snabbare hantering i samband med provtagning inklusive kommunikation 

av provsvar jämfört med 2019 och utnyttjar möjligheter med snabbare 

analysmetoder. 

o har vi enligt våra kunder ett bra stöd i exportsituationer (NKI över 3,5 på 

en 5-gradig skala). 

• utveckla och förbättra vårt arbete med data på sorters mottaglighet för 

skadegörare. Genom ett sådant arbete kan vi förbättra förutsättningar för en 

robustare livsmedelskedja och minska sårbarheten. För att följa upp arbetet 

kommer vi att använda följande indikator. 

Senast 2025 har vi: 

o sammanställd informationen om sorters mottaglighet för skadegörare från 

tillgängliga källor 

o informationen digitalt åtkomlig för odling och handel via vår webbplats. 

• definiera vilka insatser Jordbruksverket vill prioritera på växtskyddsområdet 

inför och under det svenska ordförandeskapet i EU 2023. För att följa upp 

arbetet kommer vi att använda följande indikator. 

Senast 2021 har vi:  

o tagit fram en plan som innehåller frågor vi vill driva under 

ordförandeskapet och hur vi vill arbeta med dessa under ordförandeskapet  

o förankrat planen med verkets ledning och Näringsdepartementet. 

Arbetet med de prioriterade områdena omsätts till aktiviteter och tas vidare i det 

ordinarie arbetet med planering och uppföljning av verksamheten. 
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Bilaga 1 

Våra uppgifter 

Jordbruksverkets arbete inom växtskyddsområdet styrs till stor del av uppdrag och 

ansvar som framgår av olika bestämmelser, beslut och andra styrande dokument. 

De utgör grunden för verksamheten och är i sig en viktig utgångspunkt för 

prioriteringar. Nedan följer en sammanfattning av sådana uppdrag och ansvar. 

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk. Det innebär ett 

samlat ansvar för att följa och bidra till Sveriges utveckling inom jordbruk, 

djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd. Jordbruksverket har ett brett 

ansvar när det gäller uppgifter som på olika sätt rör växtskydd. När det gäller 

växtskydd finns även kopplingar till skog och andra miljöer som kan påverkas av 

växtskadegörare. 

I förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk och 

Jordbruksverkets regleringsbrev5 framgår delar av vårt ansvar på 

växtskyddsområdet. Vi har också ansvar när det gäller växtskadegörare som 

omfattas av regler i EU:s förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare6 och 

av den svenska växtskyddslagen (1972:318). Det gäller också bestämmelser om 

utsäde och växtförökningsmaterial.  

I vårt arbete ingår att förebygga, hantera och motverka samhällsstörningar inom 

vårt ansvarsområde, till exempel till följd av angrepp av växtskadegörare. 

Jordbruksverket har ett särskilt ansvar att bidra till att Sverige når miljömålen. Vi 

arbetar med flera av miljömålen som till exempel Giftfri miljö och är dessutom 

ansvarig myndighet för målet Ett rikt odlingslandskap. 

Några av våra uppdrag som beslutats av regeringen är kopplade till 

livsmedelsstrategin7 och Sveriges handlingsplan för hållbar användning av 

växtskyddsmedel.8  

Exempel på verksamhet som Jordbruksverket har ansvar för är: 

                                                      
5 Regleringsbrev för Jordbruksverket 2020 (esv.se) 

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om 

skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar 

(EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets 

direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 

2007/33/EG, EUT L 317, 23.11.2016, s. 4 (Celex 32016R2031). 

7 En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet (regeringen.se) 

8 Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 

2019 - 2022, Regeringsbeslut 2019-04-11, N2019/01607/SMF 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20795
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
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• bestämmelserna om behörighet att använda växtskyddsmedel  

• bestämmelserna om integrerat växtskydd 

• bestämmelserna om funktionstest och godkännande av utrustning för 

yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 

• bestämmelserna om dokumentationskrav för yrkesmässig användare av 

växtskyddsmedel 

• tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner om växtskyddsfrågor inom 

jordbruks- och trädgårdsnäringen 

• samordning av arbetet med handlingsplanen om hållbar användning av 

växtskyddsmedel och genomförandet av de delar vi har ansvaret för 

• medverka till god tillgång till effektiva växtskyddsmetoder, dvs. metoder som 

direkt eller indirekt kan användas för att bekämpa växtskadegörare och ogräs 

och samtidigt minimerar riskerna och konsekvenserna för människors hälsa 

och miljö, bl.a. genom arbetet inom Växtskyddsrådet och arbetet med 

effektivitetsutvärderingar i produktgodkännandeprocessen. 

• rådgivning och information kring växtskyddsfrågor inklusive säkerheten för 

både människor och miljö genom bl.a. Växtskyddscentralerna och kampanjen 

Säkert växtskydd 

• inspektioner vid import eller export av växter och växtprodukter 

• godkännande och tillsyn av aktörer som utfärdar växtpass för handel med 

växter och växtprodukter inom EU 

• godkännande och tillsyn av aktörer som märker virke och/eller träemballage 

• inventeringar i syfte att verifiera förekomst av växtskadegörare 

• beredskapsplanering för vissa växtskadegörare 

• beslut om bekämpning i syfte att åstadkomma utrotning eller inneslutning efter 

bekräftad förekomst av växtskadegörare som omfattas av EUs förordning om 

skyddsåtgärder mot växtskadegörare 

• dialog kring utformning av EU-bestämmelser samt bidrag till utveckling av 

internationella standarder 

• finansiering av försöks- och utvecklingsverksamhet inom miljöförbättrande 

åtgärder i jordbruket 

• kontroll av produktion av växter. 

Vilka arbetar med frågor som kopplar till växtskydd? 

Flera verksamheter inom Jordbruksverket arbetar direkt eller indirekt med frågor 

som berör växtskydd. De kan på olika sätt bidra till att de strategiska målen nås. De 

enheter som främst hanterar växtskyddsfrågor är: 
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• Miljöanalysenheten  

• Miljöregelenheten  

• Växtregelenheten  

• Utsädesenheten  

• Växtkontrollenheten 

• Import- och exportkontrollenheten 

• Rådgivningsenheterna  

• Beredskapsenheten  

• Livsmedelskedjan och exportenheten 

Utöver detta finnas enstaka mindre uppgifter som har koppling till 

växtskyddsområdet på andra enheter. 

I dokumentet Generaldirektörens arbetsordning9 för Jordbruksverket finns 

respektive enhets ansvarsområden beskrivna. 

I arbetet använder vi flera olika verktyg till exempel: 

• regler, tillsynsvägledning 

• kontroll 

• certifiering 

• information, utbildning och rådgivning 

• utvecklingsverksamhet och standardisering 

• ekonomiska stöd och ersättningar. 

Nationella bestämmelser och regelverk har ofta sitt ursprung i ett arbete inom EU 

eller på internationell nivå. Det kan till exempel vara regelverk som utarbetas på 

EU-nivå eller standarder som tas fram genom samarbete i EPPO, IPPC eller ISO 

som används som utgångspunkt för att ställa krav enligt i regelverken. Genom att 

delta i detta arbete och systematiskt belysa de frågeställningar som diskuteras 

utifrån svenska förutsättningar och erfarenheten ökar möjligheterna för att 

nationella regelverk blir väl anpassat till förutsättningar i landet. 

Inom Jordbruksverket finns några utpekade roller som är inriktade på att samordna 

och driva olika delar av växtskyddsarbetet. Dessa roller är: 

• Växtskyddschef 

• Samordnare för miljömålet Giftfri miljö 

                                                      
9 Arbetsordning generaldirektören.pdf (intern)  (Detta är en upplysning avsedd för 

Jordbruksverkets anställda och kan endast nås av användare som är inloggade på 

Jordbruksverkets interna nätverk.) 

https://intranatet.intern.jordbruksverket.se/download/18.7735ad1184ef8f85262e55e/1680264642411/Arbetsordning-generaldirektoren.pdf
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• Samordnare integrerat växtskydd 

• Ansvarig för Växtskyddsrådets sekretariat. 

Mer information om rollerna, se nedan. 

Det finns också fyra samarbeten och grupperingar som har till uppgift att öka 

informationsutbytet internt och externt och bidra till bättre underlag för 

ställningstaganden och prioriteringar inom växtskyddsområdet. De är: 

• Växtskyddsrådet10 (extern, både myndigheter och intresseorganisationer) 

• Kampanjen Säkert växtskydd11 (extern, både myndigheter och 

intresseorganisationer) 

• Ämnesgrupp Giftfri miljö12 (intern) 

• Strategisk växtskyddsgrupp13 (intern) 

Ansvar och uppgifter för Växtskyddschef 

Det ska enligt 26 § i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens 

jordbruksverk finnas en växtskyddschef som är Sveriges officiella växtskyddschef 

(COPHS) i EU och andra internationella samarbeten. Växtskyddschefen tillhör 

Växtregelenheten och rapporterar till enhetschefen. 

Växtskyddschefen: 

• är verkets kontaktpunkt i växtskyddsfrågor mot IPPC, EPPO, Europeiska 

kommissionen och andra länders växtskyddsmyndigheter 

• är huvudsaklig kontaktperson mot Näringsdepartementet i frågor om offentliga 

åtgärder avseende växtskadegörare 

• är Sveriges representant i Rådsarbetsgruppen för Chief Plant Health Officers 

(COPHS) 

• har ett övergripande ansvar för offentliga åtgärder avseende växtskadegörare 

inom verket 

• ska stimulera kontakter med interna och externa arbetsgrupper och intressenter 

inom området offentliga åtgärder avseende växtskadegörare 

                                                      
10 Växtskyddsrådet (jordbruksverket.se)  

11 Säkert växtskydd (sakertvaxtskydd.se)  

12 G:\Samarbete\VM\2 Växtskyddsmedel\Ämnesmöten Giftfri miljö (Detta är en upplysning 

avsedd för Jordbruksverkets anställda och kan endast nås av användare som är inloggade på 

Jordbruksverkets interna nätverk.) 

13 G:\Samarbete\VM\2 Växtskyddsmedel\Strategiska växtskyddsgruppen, okt 2018- (Detta är en 

upplysning avsedd för Jordbruksverkets anställda och kan endast nås av användare som är 

inloggade på Jordbruksverkets interna nätverk.) 

https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsradet
https://www.sakertvaxtskydd.se/
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• ska vara en resurs i verkets arbete med övergripande och strategiska 

förändringar och förbättringar (kvalitet och effektivitet) inom området 

offentliga åtgärder avseende växtskadegörare. 

Med offentliga åtgärder avseende växtskadegörare avses i första hand verksamhet 

som kopplar till växtskyddslagen, men också verksamhet kopplad till delar av 

lagstiftningen om saluföring av (handel med) utsäde och förökningsmaterial som 

avser växtskyddsfrågor. 

Ansvar och uppgifter för samordnaren Giftfri miljö 

Samordnarens ansvar är att: 

• Vara kontaktperson för interna och externa kontakter rörande miljömålet 

Giftfri miljö bland annat gentemot Miljömålsrådet, närings- och 

miljödepartementet, andra myndigheter och media. 

• Verka för horisontell samordning mellan avdelningarna på Jordbruksverket 

kring området Giftfri miljö dvs. har en samlad överblick över hanteringen av 

sakfrågor och användningen av styrmedel inom området, delta i övergripande 

planering och struktur på uppgifter inom verksamheten, ansvara för 

regelbundet informationsutbyte mellan avdelningar som arbetar med frågor 

inom området samt se och lyfta utvecklingsbehov, brister och 

samordningsmöjligheter. 

Uppgifter och ansvar för samordnaren integrerat 

växtskydd 

Samordnarens ansvar är att vara intern och extern kontaktperson för frågor som rör 

integrerat växtskydd och verka för horisontell samordning på området inom 

organisationen.  

Samordnaren ska: 

• ha överblick över det arbete som pågår på Jordbruksverket inom området 

• initiera och delta i informationsutbyte mellan verksamheter som arbetar med 

frågor inom området  

• se och lyfta utvecklingsbehov, brister och samordningsmöjligheter. 

Uppgifter och ansvar för växtskyddsrådets sekretariat 

Växtskyddsrådet har ett sekretariat som är bemannat av två personer, en 

heltidstjänst från vardera Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Sekretariatet 

planerar, driver och genomför tillsammans med berörda aktörer Växtskyddsrådets 

arbete enligt rådets handlingsplan. 
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