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Information till golfbanor med anledning av resultat från
tillsynsprojekt

Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen har genomfört ett nationellt
samverkansprojekt om tillsyn av växtskyddsmedel på golfbanor. I projektet har tillsyn skett i 53
kommuner och totalt genomfördes 133 tillsynsbesök. Det innebär att ca 28 % av Sveriges golfbanor
ingick i projektet. I projektet kontrollerades efterlevnaden av en rad olika bestämmelser om
användning av växtskyddsmedel.

Vad visar resultaten?

Resultaten från tillsynen visar att kunskaperna om användning av växtskyddsmedel generellt sett är
goda hos de golfbanor som ingick i projektet. Samtliga av de som yrkesmässigt sprider
växtskyddsmedel på golfbanor har giltig behörighet. De flesta ansvariga på golfbanorna känner helt
eller delvis till begreppet integrerat växtskydd. Nästan alla golfbanor i projektet uppfyllde gällande
krav på förvaring av växtskyddsmedel, dokumentation av växtskyddsmedelsanvändning,
skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel och godkännande av spridningsutrustning.
Samtidigt visade sig golfbanorna ha svårare att uppfylla vissa andra regler om användning av
växtskyddsmedel, däribland kravet att använda växtskyddsmedel ska vara godkända, krav på tillstånd
för att få använda växtskyddsmedel på golfbanor, skyddsavstånd vid påfyllning, blandning och
rengöring av spridningsutrustning och information till allmänheten. Med anledning av dessa resultat
vill vi här förtydliga vilka regler som gäller inom dessa områden.

Växtskyddsmedel ska vara godkända

Resultaten från tillsynsprojektet visar att andelen golfbanor som använder godkända preparat var 91
%. Flera golfbanor visade sig använda produkter som innehåller kaliumfosfit i växtskyddande syfte.
Trots att det inte finns några sådana produkter som är godkända som växtskyddsmedel för
användning på golfbanor i Sverige idag.

Produkter som består av eller innehåller kaliumfosfit måste vara godkända och får bara
användas för den användning som Kemikalieinspektionen godkänt.
I bekämpningsmedelsregistret finns alla bekämpningsmedel som är eller tidigare varit godkända i
Sverige:
https://webapps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Produkt
•

Tillstånd för användning av växtskyddsmedel på golfbanor

Resultaten från tillsynsprojektet visade att 19 % av golfbanorna saknade tillstånd för alla eller några
av de växtskyddsmedel som används.
•

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel är enligt tillståndspliktigt på golfbanor (enligt 2
kap. 40 § bekämpningsmedelsförordningen (2014:425))

Vägledning om tillståndsplikten finns på Naturvårdsverkets webb:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-ochmiljogifter/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel-och-biocidprodukter/Tillstand-och-anmalan-vidanvandning/

2(2)

Skyddsavstånd vid påfyllning, blandning och rengöring av
spridningsutrustning

Resultaten från tillsynsprojektet visade att 17 % av golfbanorna inte klarade av att följa de fasta
skyddsavstånden vid påfyllning och rengöring av spridningsutrustning. Samtliga av dessa golfbanor
har sin plats för hanteringen ute på golfbanan där den åtgärd som krävs helt enkelt är att flytta
platsen för hanteringen så att skyddsavstånden följs.
•

•
•

Påfyllning, blandning och rengöring av spridningsutrustning får bara ske på en plats som är
lämplig för ändamålet och får inte ske på grusytor eller hårdgjorda ytor utan möjlighet till
uppsamling. Exempel på lämpliga platser för denna typ av hantering är en hårdgjord yta med
uppsamling, biobädd eller en annan biologiskt aktiv yta, t.ex. en gräsyta ute på golfbanan.
Om denna hantering sker ute på golfbanan ska fasta skyddsavstånd på 30 meter hållas till
öppna diken, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, sjöar och vattendrag och
dricksvattenbrunnar.
Vid hantering som sker på yta där det finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedel
eller på biobädd räcker det att hålla ett kortare skyddsavstånd på 15 meter till dessa
skyddsobjekt.

Reglerna om utspädning, blandning och påfyllning finns i 4 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Naturvårdsverket har tagit fram
en vägledning om föreskrifterna där det finns mer information om vad som gäller:
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/bekampningsmedel/vagledning-nya-foreskrifter-vatskyddsmedel-reviderad160615.pdf

Information till allmänheten

Resultaten från tillsynsprojektet visade att 25 % av golfbanorna inte klarade av att uppfylla kravet på
att informera allmänheten om spridning av växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas
fritt.
•

•
•

Skyldigheten att informera allmänheten vid spridning av växtskyddsmedel gäller inte på
greener på golfbanor. Det beror på att greener inte utgör områden där allmänheten får
färdas fritt, bl.a. eftersom de skulle ta skada om allmänheten beträdde dem i stor
omfattning.
För annan användning av växtskyddsmedel på golfbanor, t.ex. på fairway, gäller dock kraven
på information till allmänheten.
Resultaten indikerar att det kan finnas ett behov av ändrade regler när det gäller information
till allmänheten. Men det finns ett behov av mer information för att kunna gå vidare med
några förslag om detta.

Reglerna om information till allmänheten finns i 2 kap. 45 § bekämpningsmedelsförordningen där det
framgår att den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt
ska informera om spridningen på väl synliga anslag. Kraven på information till allmänheten
specificeras i 8 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig
hantering av växtskyddsmedel. Där framgår vilken information som ska lämnas och detta ska ske
senast en vecka före spridningen.

