
Hur går det med IPM?

- Hur jobbar Jordbruksverket?
- Vad är viktigast?

- Hur går tillsynen till?

Lina Norrlund, IPM-samordnare
Växtskyddscentralen Uppsala



I hur stor utsträckning tillämpar 
odlare IPM idag?

Finns det något som hindrar en 
ökad tillämpning?



Vad är målet med IPM?
• Hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel

• Undvika problem med resistens 
• Minskade risker och konsekvenser för hälsa och miljö
• Främjande av alternativa metoder och tekniker

• Minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel



De krav som ställs på medlemsstaterna i korthet:
• skapa eller främja skapandet av nödvändiga förutsättningar för

genomförande av integrerat växtskydd.
• Yrkesmässiga användare ska ha tillgång till information, verktyg för

övervakning och beslutsstöd samt rådgivningstjänster
• säkerställa att alla yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

tillämpar integrerat växtskydd.
• Tillämpningen av odlingsvägledningar ska uppmuntras av 

medlemsstaten. Dessa är dock inte tvingande.

Integrerat växtskydd spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå ett
hållbart växtskydd som kan bidra både till
jordbrukets konkurrenskraft och till målsättningarna på miljöområdet.

Varför ska vi jobba med detta?
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Jordbruksverket jobbar med IPM på flera plan
Exempel:
Uppfylla de krav vi har på oss från regelsidan

- Odlingsvägledningar

Forskning och utveckling
- Representanter i alla fokusgrupper i SLU:s 

plattform Växtskydd
- Försök: t.ex. sorter, betningsmedel, svamp, 
insekter, tillväxtreglering

Information om tillämpning 
– Växtskyddscentralerna ger råd kring 

bevakning och behovsanpassning
- Ny skrift om förebyggande åtgärder
- Fältaktiviteter för odlare

Kommunicera begreppet integrerat växtskydd 
- Så odlaren vet vad som ingår och 

att det är ett tänk de ska ha
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Vad kan utveckla IPM i Sverige?

Hur samarbetar vi på bästa sätt?

Har du synpunkter på vad 
Jordbruksverket ska satsa på?
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Intervju med miljöinspektör 
Maria Barrestig, Lidköpings kommun 
(representerar de flesta jordbrukskommuner i Västra Götaland.

Det är kommunerna som utför tillsynen av IPM. När gör ni det? Hos vilka odlare?

Är det ett aviserat/föranmält besök?

Vad är det som kontrolleras? Hur går det till?

Vad ska odlaren tänka på inför ert besök?

Har du några medskick till odlare för att de ska klara tillsynen utan problem?

Vad kan följden bli vid en avvikelse? Hur ofta sker det?

Vad tycker kommunerna är extra viktigt när det gäller IPM?

Vilken utbildning och erfarenhet av jordbruk har du och dina kollegor?
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