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WWFs remissvar förslag till Nationell handlingsplan för hållbar användning av
växtskyddsmedel (Dnr 4.4.17-10688/17)
Världsnaturfonden WWF har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Jordbruksverkets
förslag till en nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Det är
framförallt två saker som WWF vill kommentera:




Arealer skyddszoner ökar. I enlighet med nedan bör Jordbruksverket fundera på hur
efterlevnaden av befintliga skyddszoner fungerar. Det bör ingå en analys av potentialen
att använda skyddszoner i landsbygdsprogrammet för att uppnå målet med
handlingsplanen. Sedan 2014 saknas åtgärden växtskyddsplanering i
landsbygdsprogrammet något som är en stor svaghet och bör lyftas i en nationell
handlingsplan.
Efterlevnad av skyddsavstånd. För växtskyddsmedel ska enligt reglerna ett avstånd om
minst 6 meter mot vattendrag lämnas. Det saknas idag en uppfattning om i hur stor
utsträckning denna regel efterlevs. I ett master arbete från Umeå universitet
(http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:956675/FULLTEXT02) undersöktes
efterlevnaden av gödslingsfriazoner i fyra landskap runt Mälardalen. Resultatet visar på
god kunskap om kravet men att efterlevnaden ändå var dålig, på 61 procent av de
undersökta fälten överträddes regeln. Att bara skylla låg efterlevnad på att det finns för
många regler om skyddsavstånd och zoner och utreda detta är att fördröja arbetet med
frågan. Något som i förlängningen kommer leda till lägre hållbarhet och att
handlingsplanens mål inte uppnås. WWF saknar ett förslag om hur man kan öka
efterlevnaden av uppsatta regler. Jordbruksverket bör lägga till ett avsnitt om
möjligheten att till exempel införa miljösanktionsavgift, eller annan lämplig avgift, för
överträdelse som en handelsstyrande åtgärd.
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