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Inledning 
Lantmännen tar ansvar från jord till bord. En viktig del i det ansvarstagandet är, att som aktör 
på marknaden för växtskyddsprodukter bidra till utvecklingen av hållbara växtskyddsmetoder 
som en del i arbetet mot en hållbar odling.  
 
Växtskydd innebär att skydda kulturväxterna mot sjukdomar, skadedjur och konkurrens från 
ogräs. Detta kan göras med kemiska, fysiologiska, biologiska och mekaniska metoder. Där 
växtföljd, brukningssystem, odlingsteknik, prognoser, sortutveckling och sortval är exempel 
på faktorer som bidrar till ett effektivt växtskydd. Det är en förutsättning för en lönsam 
produktion av säkra livsmedel.  
 
Lantmännens arbete med hållbart växtskydd har gällande lagstiftning som miniminivå och 
bygger på tre faktorer som ska tillgodoses: 
 
Ekologiska: Skydd av vatten, mark och ekosystem  
Ekonomiska:  Lönsamhet och avkastning 
Sociala:  Hälsa och livsmedelssäkerhet 
 
Lantmännens utveckling, kunskap och rådgivning kring växtskydd har stor påverkan på 
förtroendet för våra livsmedelsprodukter. Rätt använt växtskydd minskar riskerna för ohälsa 
och negativ miljöpåverkan och ger förutsättningar för våra odlare att bedriva en lönsam 
växtodling på sina gårdar.  
 

Policy 

Minska de ekologiska riskerna 
Säker hantering av kemiska växtskyddsmedel 
Lantmännen skall verka för att odlaren blir motiverad att använda den utrustning och teknik 
som behövs för att undvika rester i miljön: Viktigt är transport, påfyllning, sprutning, 
rengöring och avfallshantering. Spill från hantering och spridning har därmed förutsättningar 
att upphöra. Lantmännen erbjuder modern sprututrustning, test och reparationer av befintlig 
utrustning för att sprida växtskyddsmedel på ett effektivt och kontrollerat sätt. 
 
Förebyggande åtgärder 
I Lantmännens rådgivning används växtföljd, odlingsteknik, sortval, sortutveckling, 
prognoser och varningssystem för att minimera miljöriskerna och ge bästa ekonomi.  
Lantmännen utvecklar ständigt dialogen med sina leverantörer och samverkar med 
myndigheter för att påverka utvecklingen och utbildningen för säkert växtskydd. 



 
 
 
 
Lantmännen skall ha säkra administrativa rutiner när det gäller säkerhetsdatablad, lagring, 
transport, överlåtande av produkter samt återvinning av tomemballage. All Lantmännens 
personal som hanterar växtskydd skall ha genomgått adekvat utbildning och ha ett delegerat 
ansvar för farligt gods hantering.  Det minskar risken vid hantering av växtskyddsmedel. 
 
Nya metoder med minimal risk  
Lantmännen arbetar aktivt med att finna alternativa växtskyddsmetoder, som inte ger rester i 
vatten, mark och livsmedel eller andra negativa effekter på miljö och hälsa. Biologiska 
betningsmedel och en ångbaserad betningsmetod är exempel på det arbetet. 
 
Målkonflikter klargörs 
När ett mål motverkas samtidigt som ett annat uppnås, bidrar Lantmännens rådgivning i varje 
enskilt fall till klarhet om när det ena målet ska prioriteras framför det andra.  
 

Förbättra lönsamheten. 
Växtskyddsförsörjning 
Lantmännen skall säkerställa tillgång till växtskydd motsvarande våra odlares behov. Detta 
skall ske i nära samarbete med våra leverantörer och med myndigheter 
 
Sortval 
Lantmännen arbetar med egen sortutveckling och aktivt val av sorter som minskar behovet av 
kemisk bekämpning. 
 
Förtroende för produkter från våra odlares åkrar 
För att bibehålla förtroendet för livsmedel producerade på våra odlares åkrar skall 
Lantmännen verka för att minimera rester av växtskyddsmedel.  
 

Öka social hållbarhet 
Rester i livsmedel och foder 
Lantmännens mål är att slutprodukten inte skall innehålla rester av växtskyddsmedel när 
Lantmännen haft möjlighet att påverka odlarens produktionsmetod och sortval. 
 
Odlarens skydd 
Lantmännens odlare ska inte exponeras för kemiska växtskyddsmedel. Lantmännen verkar för 
att information om säkerhet och farligt gods hantering sprids till odlarna samtidigt som vi 
aktivt marknadsför skyddsutrustning. 
 
 
Tillägg: För den svenska marknaden 
Huvuddelen av Lantmännens försäljning av växtskydd sker på den svenska marknaden där 
kraven är hårdare än på övriga marknader. Det har gjort att svenska livsmedel har små eller 
inga rester av kemiska växtskyddsmedel. Strävan är att behålla och där det är möjligt 
ytterligare säkra denna konkurrensfördel på marknaden. Detta skall bidra till ökad tillväxt, 
lönsamhet och efterfrågan på livsmedel från svenska åkrar. Lantmännens växtskyddsarbete 
ansluter till de svenska Miljökvalitetsmålen och vårt syfte är att minska hälsoriskerna och att 
bidra till en acceptabel biologisk mångfald på och utanför åkermarken. 
 


