
Växtskyddsdirektiv 
Nya regler om växtskyddsmedel och integrerat 

växtskydd (IPM) 

 
 

Hur kommer det att påverka golfbanan? 



 Agenda 

 Presentation - Läget för bekämpningsmedel i dag  

 Direktiv, bekämpningsmedel i framtiden  

 Vad hände i Sverige efter direktivet 



VAD HÄNDER PÅ MILJÖFRONTEN? 
   

 Certifiering och ökad dokumentation i miljöarbete  

 Aktivare och ”vetgirigare” kommuner  

 Bekämpningsmedel i framtiden, nya EU-direktiv 



HUR ÄR LÄGET 
IDAG? 



BEKÄMPNINGSMEDEL INOM GOLF 
(FUNGICIDER) 

PREPARAT Aktiv substans            

Medallion  Fludioxonil 125 g/l 

Banner maxx  Propikonazol 156 g/l 

Headway  (Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l) 

Sportak*  Prokloraz 450 g/l    

Amistar*  Azoxystrobin 250 g/l 

 
Godkända till 2015, Normalt får preparatet användas två år efter    

utgången registrering 

   
* Off label 

 



KOMMER NYA PREPARAT? 
   

 Beror på dess ”miljöstatus” 

 Kritisk bedömning vid omregistrering 

 Golf, liten marknad (”svag ekonomi” för företag)? 

 Eventuellt Off Label? 



NYA EU-DIREKTIVET (2009/128/EG) 
  

Upprättande av ram för EU-gemenskapens åtgärder för 

att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel 

 

Syfte: att begränsa miljö- och hälsorisker  

 

Fokus på vattenmiljöer/känsliga områden 

 

Minimidirektiv med nationella handlingsplaner 

 
 



VAD BERÖR DIREKTIVEN? (2009/128/EG) 
   

 Integrerat växtskydd (IPM) 

 Information och utbildning 

 Kontroll av spridningsutrustning 

 

 Nationella handlingsplaner 

 Minskad användning och minskade risker i särskilda 

områden 

 Indikatorer, rapportering och informationsutbyte 



HUR IMPLEMENTERAS DIREKTIV? 
   

2014:  Integrerat växtskydd införs  

 

2015:  Endast personer med utbildning får köpa 

 växtskyddsmedel 

 Distributörer har utbildad personal 

 

2016:  Endast godkänd utrustning får användas  

 (funktionstest) 



Integrerat växtskydd  
 

 

Integrerat växtskydd (IPM) handlar om 
att använda all den kunskap och alla 
metoder som finns för att förebygga 
skador och bekämpa skadegörare på 
gräset. Utan att för den skull sänka 
kraven på spelbarhet/spelkvalitet 
 



BEHÖRIGHETSUTBILDNING 

Omfattning 

 Kursen ger behörighet att använda växtskyddsmedel 

Målgrupp 

 Kursen är avsedd för personer som yrkesmässigt ska använda 

växtskyddsmedel  

Fyra utbildningsdagar som innehåller:  

 Bestämmelser, IPM och miljö 

 Teknik med praktiskt moment 

 Inriktningsdag som innefattar integrerat växtskydd. 

 Hälsa och arbetsmiljö samt övningsuppgifter och prov 

 



PRAKTISKA MOMENT I 
BEHÖRIGHETSUTBILDNINGEN 

 

 Egen teknisk översyn (ETÖ)* 

 Daglig översyn inför varje sprutdag* 

 

 *Dessa två ”översyner” ersätter inte funktionstest 



INDELNING I BEHÖRIGHETSKLASS  

 Tidigare: Behörighet gav klass 2L, 

intyg för erfarenhet gav 1L 

 

 Nu: Genomfört praktiskt moment ger 

2L och 1L 



Funktionstest 

 

 

 

 

 

Senast november 2016 



FUNKTIONSTEST AV 

SPRUTOR 

 Test av spruta utfört senast hösten 

2016 

– Intervall vartannat år (?) 

 Information om sprutans funktion 

och säkerhet 

 Test och besiktning av sprutan  

 Kalibrering  



MOMENT VID 

FUNKTIONSTEST 
 Rengjord spruta 

 Kraftöverföringsaxel 

 Tank fylld med vatten 

 Test av spridningsbild (Viktig) 

 Test av pump, täthet och 

kapacitet 

 Filter 

 Omrörning 



 vätskefördelningen över rampen 

SPRIDNINGSJÄMNHET 

50 - 150 % dos 



Ogräsbekämpning med 

Ariane S 3,0 l/ha 

 0,9 l/ha 
3,0 l/ha 

  5,7 l/ha 

SPRIDNINGSJÄMNHET 
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FIN 

MEDIUM 

GROV 

När god  

täckning krävs 
 

 

Flertalet  
preparat och  
användnings-

områden 
 
 

Jordherbicider  
eller vid stor risk 
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DUSCHKVALITET 

72 



Liten andel små droppar 

VINDAVDRIFT 

85 



Sammanfattning: Praktiskt införande 

av direktivet för golfen 

 Hållbarhetsdirektivet infört i svensk lagstiftning jan. 2014 

 IPM inkluderas i behörighetsutbildningens grund- och 

repetitionskurs  

 (Grundutbildning och Fortbildning vart femte år 

En dags IPM-kurs i samband med grundkursen) 

       

 Praktiskt moment (IPM) i samband med repetitionskurs 

 

 Troligen blir det intervjufrågor om IPM som ställs av 

tillsynsmyndigheten (kommunens miljökontor)  

 

 Obligatorisk funktionskontroll av sprututrustning 



BRA VERKTYG 
KUNSKAPS-
BIBLIOTEK 



STERF.GOLF.SE 



 



 


