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Yttrande över En ny växtskyddslag Ds 2020:8 (N2020/00732/RS) 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket är positivt till att det tas fram en ny växtskyddslag för att 
begränsa riskerna med växtskadegörare. För att begränsa de risker som 
växtskadegörare kan medföra och för att undvika en dubbelreglering för arter 

som kan omfattas av lagstiftningen om invasiva främmande arter bedömer 
Naturvårdsverket att en bestämmelse i förslaget bör justeras. Naturvårdsverket 
har inte något att erinra mot förslaget i övrigt. 

Naturvårdsverkets ställningstagande 

Naturvårdsverket är positivt till att det tas fram en ny växtskyddslag för att 

begränsa riskerna med växtskadegörare.  
 
7 § första stycket 
Naturvårdsverket anser att tillämpningsområdet av 7 § första stycket (avsnitt 1.1. 

s. 14) bör utvidgas till att omfatta ytterligare växtskadegörare. Nuvarande 
förslag, som omfattar skadegörare som angriper träd avsedda för 
virkesproduktion, utesluter sådana oreglerade skadegörare som angriper övriga 
växter i produktion eller i naturen. Naturvårdsverket ser ett behov av en 

reglering som omfattar även dessa växtskadegörare och förordar därför att 
tillämpningsområdet för bestämmelsen utvidgas genom att inte begränsa den till 
endast sådana växtskadegörare som angriper träd avsedda för virkesproduktion.  
 

7 § fjärde stycket 
Naturvårdsverket är positivt till förslaget i 7 § fjärde stycket om att från 
föreskriftsrätten i första stycket samma bestämmelse undanta sådana invasiva 
främmande arter som är listade som arter av unionsbetydelse i 

genomförandeakter som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och 
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hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Detta 
undantag bör dock enligt Naturvårdsverkets mening utvidgas till att även 
omfatta arter upptagna på en framtida nationell lista. 

Skäl 

Mot bakgrund av den EU-reglering som har tagits fram på växtskyddsområdet 

finns behov av att ta fram nya nationella regler och Naturvårdsverket är positivt 
till att det tas fram en ny växtskyddslag för att begränsa riskerna med 
växtskadegörare. Förslaget till ny växtskyddslag är välskrivet och ansluter på ett 
bra sätt till flera EU-lagstiftningar. 

 
7 § första stycket 
I skrivelsen görs bedömningen att det för de växtskadegörare som faller utanför 
definitionen i 7 § första stycket inte finns behov av en tvingande nationell 

reglering utan att det är tillräckligt med rådgivning och information om åtgärder 
som kan vidtas frivilligt eller med åtgärder enligt principer om integrerat 
växtskydd. Sådana skadegörare omfattas inte heller av lagstiftningen om 
invasiva främmande arter eftersom inga växtskadegörare för närvarande finns 

upptagna på den förteckning som listar invasiva främmande arter av 
unionsbetydelse. Med hänsyn till de konsekvenser sådana skadegörare kan 
medföra ser Naturvårdsverket ett behov av att de regleras nationellt med 
tvingande regler i större utsträckning än enligt nuvarande förslag. En reglering 

som den föreslagna innebär enligt Naturvårdsverkets mening att 
tillsynsmyndigheterna i praktiken lämnas utan tvingande verktyg att agera för att 
hindra introduktion och spridning av sådana arter. 
 

De motiv som lämnas till varför dessa övriga växtskadegörare bedöms kunna 
hanteras utan tvingande nationell lagstiftning är mycket kortfattade. Mot den 
bakgrunden anser Naturvårdsverket att det inte är möjligt att göra någon djupare 
analys av konsekvenserna av att dessa övriga skadegörare lämnas oreglerade. 

Den kortfattade motiveringen gör det också svårt att närmare analysera 
konsekvenserna av Naturvårdsverkets ställningstagande och att mera konkret 
föreslå hur en utvidgad reglering skulle kunna utformas. Erfarenheter från 
Naturvårdsverkets arbete med invasiva främmande arter visar dock att det är av 

stor vikt att arterna hanteras snabbt och i ett så tidigt skede som möjligt. Ett 
motsvarande behov av skyndsamt och effektivt agerande bedöms föreligga för 
växtskadegörare och är vad som ligger till grund för Naturvårdsverkets 
ställningstagande i frågan. 

 
Med hänsyn till den liknande problematik som finns vad gäller hantering av 
invasiva främmande arter respektive växtskadegörare, är Naturvårdsverket gärna 
delaktigt i att utveckla erfarenheter med ansvariga sektorsmyndigheter för 

växtskadegörare. 
 
7 § fjärde stycket 
Eftersom EU-förordningen som reglerar invasiva främmande arter blir delvis 

tillämplig på arter som tagits upp på en nationell förteckning, bör sådana arter 
ingå i undantaget i 7 § fjärde stycket för att undvika en dubbelreglering. Arbete 
med en sådan nationell lista pågår vid Naturvårdsverket och är planerat att vara 
färdigt under 2021.  
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Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören 

Kerstin Cederlöf. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin 
Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed och handläggarna Anna 
Karin Cederblad, Annefrid Nilsson och Henrik Lange. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.   

För Naturvårdsverket 

Kerstin Cederlöf 

 Martin Eriksson 
  
 

Kopia till: 
n.rs.remisser@regeringskansliet.se 
m.registrator@regeringskansliet.se 
 


