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Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet
1
Beslut
Kemikalieinspektionen avslår ansökan om dispens från kravet på
produktgodkännande för växtskyddsmedlet Modesto FS 480, enligt artikel 53 i
förordning (EG) nr 1107/2009 1.
2
Beskrivning av ärendet
Den 21 januari 2016 inkom ansökan om dispens för nedanstående ändamål.
Sökande

Typ av dispens
Produktnamn
Verksamma ämnen
Funktion
Sökt
användningsområde

Mall-id: MAP-0030, 2015-01-27

2.1

Lantbrukarnas Riksförbund
Att: Kjell Ivarsson
105 33 Stockholm
Begränsad och kontrollerad användning vid nödsituation
Modesto FS 480
Klotianidin 400 g/l
Beta-Cyflutrin 80 g/l
Insekticid
Mot jordloppor (Phyllotreta spp) i odlingar av vårraps och
vårrybs genom betning av utsäde

Sökandens skäl till ansökt dispens

Ansökan avser dispens för växtskyddsmedlet Modesto FS 480 i syfte att motverka
angrepp av jordloppor i odlingar av vårraps och vårrybs genom utsädesbetning
(behandling av frö). Jordloppor äter upp eller skadar rapsplantan svårt under
groddplantans uppkomst och tidiga stadier. Angreppen är enligt sökanden av så
allvarlig karaktär att odlingarna riskerar att helt slås ut inom sökt område som är
Sörmlands, Stockholms, Örebro, Värmlands, Uppsala, Västmanlands, Dalarna och
Gävleborgs län.
I sin ansökan uppger sökanden att angreppen av jordloppor är så allvarliga att
våroljeväxtodlingen nästintill upphört inom det geografiska område som ansökan
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG
och 91/414/EEG (förordning (EG) nr 1107/2009).
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avser. Sökanden uppger att jordloppor är ett allvarligt problem för närmare 75 % av
det totala odlingsområdet av vårraps i Sverige. Angreppen av jordloppor på
obehandlat våroljeväxtutsäde riskerar att ödelägga hela fält eller orsaka svåra skador
som leder till kraftig skördesänkning. Sökanden uppger att följden av kommissionens
förbud i genomförandeförordning (EU) nr 485/2013 2, nedan kallat EUkommissionens förbud, avseende vissa neonikotinoider och däribland det
verksamma ämnet klotianidin, är att vårrapsarealen minskade med 73 % i Sverige
under våren 2014, från 51 000 hektar till 14 300 hektar. Minskningen fortsatte under
2015 till 4 580 hektar och innebär att odlingen nu minskat med 90 %. Allra störst är
minskningen inom det område som dispensansökan avser. I detta område odlades
endast 2 335 hektar vårraps 2015 jämfört med 31 401 hektar år 2013. Vårraps kan i
princip nu endast odlas i de inre delarna av Skåne, Halland, Västergötland och
Östergötland, områden som normalt har begränsade och hanterbara problem med
jordloppor.
Våroljeväxterna är mer utsatta för angrepp av jordloppor än höstoljeväxter. Grödan
har inte hunnit växa sig stor när jordlopporna angriper, vilket innebär att angreppen
ofta är så omfattande att plantor dör och beståndet tunnas ut, med kraftig
skördeminskning som följd. Om man ska odla oljeväxter utan behandling mot
jordloppor måste man ha något annat växtskyddsmedel att ta till och sökanden
uppger att det för närvarande endast finns syntetiska pyretroider att tillgå. Dessa
växtskyddsmedel är enligt sökanden inget bra alternativ eftersom de är mycket giftiga
för pollinerare, andra leddjur och vattenorganismer.
Forskning och försök pågår i Sverige sedan 2014 för att finna bättre
etableringsmetoder för vårraps utan behandling med neonikotinoider. Projektet
finansieras av SLF 3 och leds av professor Riccardo Bommarco vid SLU 4. Resultaten
hittills visar att man genom tidig sådd ibland kan undvika de värsta angreppen av
jordloppor. Projektet fortsätter under 2016 men i väntan på definitiva resultat krävs
möjligheter till en säkrare odling. Resultatet tyder också på att ytterligare
bekämpningsstrategier behövs både på kort och lång sikt. Sökanden menar att det
behöver finnas en möjlighet att behandla utsädet om inte rapsodlingen i Sverige ska
upphöra. I annat fall tappar odlarna viktig kompetens som riskerar att ta tid att bygga
upp igen. Utan möjlighet till behandling är alternativet enligt sökanden att inte alls
odla våroljeväxter. Prognosen för 2016 tyder på att odlingen blir fortsatt svag, givet
den situation odlarnäringen befinner sig i nu. Att odla våroljeväxter ekologiskt är idag
inte ekonomiskt hållbart.
Växtskyddsmedlet Modesto FS 480 bedöms som ett bra alternativ till användning av
pyretroider. Modesto innehåller det verksamma ämnet klotianidin, som enligt
sökanden har en mycket god effekt på jordloppor. Mot bakgrund av erfarenheter
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 485/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma
ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid samt om förbud mot användning och försäljning av
utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande dessa verksamma ämnen (EUkommissionens förbud).
3 Stiftelsen Lantbruksforskning
4 Sveriges Lantbruksuniversitet
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från vårrapsodling i Kanada och praktiska erfarenheter från utsädesimport till Sverige
före kommissionens förbud, uppger sökanden att behandling med produkten
åtminstone ger ett grundskydd för att säkra grödornas uppkomst.
2.2

Tidigare dispenser för den aktuella produkten

Produkten Modesto FS 480 har aldrig varit godkänd i Sverige.
Kemikalieinspektionen har inte prövat en ansökan om dispens för produkten
tidigare.
3

EU-kommissionens beslut om förbud mot vissa
neonikotinoider
Våren 2012 offentliggjordes nya vetenskapliga rön om de subletala verkningarna av
neonikotinoider på bin. EU-kommissionen bad därför Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (EFSA) att lämna vetenskapligt och tekniskt råd när det gällde att
bedöma dessa nya uppgifter samt se över riskbedömningen av neonikotinoider med
avseende på deras inverkan på bin. EFSA fastställde att växtskyddsmedel som
innehåller de verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid kunde
orsaka höga akuta risker för bin vid användning på vissa grödor. Det ledde till att de
godkända användningsområdena för klotianidin, tiametoxam och imidakloprid inte
längre kunde anses uppfylla de kriterier för godkännande som anges i artikel 4 i
förordning (EG) nr 1107/2009, med avseende på deras inverkan på bin och att man
inte kunde utesluta höga risker för bin annat än genom ytterligare restriktioner.
EU-kommissionen har i genomförandeförordning (EU) nr 485/2013 därför ändrat
villkoren för godkännande av bland annat klotianidin som verksamt ämne. Detta
innebär till exempel att användning av klotianidin för behandling av utsäde inte är
tillåten ifråga om frö av raps och rybs. Detta framgår av artikel 1 tillsammans med
bilaga I till EU-kommissionens förbud. Vidare framgår även att utsäde av de grödor
som anges på bilaga II till samma förbud och som har behandlats med
växtskyddsmedel innehållande bland annat klotianidin, inte får släppas ut på
marknaden eller användas. Detta framgår av artikel 2 i EU-kommissionens förbud.
4
Skäl
Enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1107/2009 får endast godkända
växtskyddsmedel släppas ut och användas i Sverige. I artikel 53 finns en
undantagsbestämmelse från kravet på produktgodkännande. Av denna bestämmelse
följer att en medlemsstat i särskilda fall får tillåta att ett växtskyddsmedel, under högst
120 dagar, släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning, om
en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av fara som inte kan avvärjas på
något annat rimligt sätt.
LRF har ansökt om dispens från kravet på godkännande för att släppa ut
växtskyddsmedlet Modesto FS 480 på marknaden för begränsad och kontrollerad
användning mot jordloppor i odlingar av raps och rybs, genom behandling av utsäde.
Ett av de verksamma ämnena i Modesto FS 480 är klotianidin.
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I maj 2013 beslutade EU-kommissionen att begränsa användningen av klotianidin
genom att införa särskilda riskreducerande åtgärder för att skydda bin och begränsa
användningen av växtskyddsmedel innehållande bland annat klotianidin. Utsläppande
på marknaden och användning av utsäde av angivna grödor som behandlats med
växtskyddsmedel innehållande klotianidin belades därför med ett förbud. Detta
förbud omfattar både frö av raps och rybs, vilket är det utsäde som LRFs ansökan
avser.
LRF anger att skälen för ansökan är att skydda odling av vårraps och vårrybs mot
angrepp av jordloppor och därigenom säkerställa odlingen av dessa grödor i
Sörmlands, Stockholms, Örebro, Värmlands, Uppsala, Västmanlands, Dalarna och
Gävleborgs län. Ett av kraven för att kunna bevilja dispens är att åtgärden framstår
som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på annat rimligt rätt. En
förutsättning för att kunna avvärja den fara som jordloppan utgör för dessa odlingar,
är att utsädet som sökanden avser att behandla med Modesto FS 480 ska kunna
släppas ut på marknaden och användas. Detta är dock inte tillåtet mot bakgrund av
bestämmelserna i EU-kommissionens förbud.
Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan finner Kemikalieinspektionen att
kraven i artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009 inte är uppfyllda. Ansökan ska
därför avslås.
5
Hur man överklagar
Detta beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett
skriftligt överklagande ställt till mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till
Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Agneta Westerberg
Beslutande
Björn Isaksson
Föredragande
Elsa Eriksson
Jurist
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Kopia till:
•
•
•

Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge
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