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Delgivningskvitto   
Lantbrukarnas Riksförbund 
Att: Agneta Sundgren 
105 33 Stockholm 

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet 

1 Beslut 

Kemikalieinspektionen avslår ansökan om dispens från kravet på 

produktgodkännande för växtskyddsmedlet Stomp SC, enligt artikel 53 i förordning 

(EG) nr 1107/20091.  

2 Beskrivning av ärendet 

Den 4 februari 2016 inkom ansökan om dispens för nedanstående ändamål.   

Sökande Lantbrukarnas Riksförbund 
Att: Agneta Sundgren 
105 33 Stockholm 

Typ av dispens Begränsad och kontrollerad användning vid nödsituation 

Produktnamn Stomp SC 

Produktens reg nr Produktens godkännande upphörde 2008-12-31 

Verksamma ämnen Pendimetalin 400 g/l 

Funktion Herbicid 

Sökt 

användningsområde 
Mot vissa problemogräs i odlingar av lök, purjolök, gräslök, 
palsternacka, torra trädgårdsbönor och rotpersilja 

Period för vilken dispens 

söks 
2016-03-15 – 2016-06-30 

 

Sökanden har i samband med denna ansökan redovisat försåld mängd produkt under 

den senast beviljade dispensen, vilket var ett villkor i beslutet.  

2.1 Sökandens skäl till ansökt dispens 

Dagens ogräsbekämpning innebär att man behöver tillgång till flera olika ogräsmedel 

för att effektivt kunna bekämpa olika ogräsarter. Enligt sökanden har ogräsarter som 

tidigare inte var vanligt förekommande uppförökats och blivit problemogräs i många 

odlingar. De svåraste problemogräsen är nattskatta, bägarnattskatta, åkerbinda och 

åkerviol. Utöver dessa är svinmålla, etternässla, vallmo och åkersenap utpekade som 

problemogräs, vilka den aktuella dispensansökan omfattar. 

                                                 
1 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 (hädanefter förordning (EG) nr 1107/2009) 
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Enligt sökanden är Stomp SC den enda produkt som ensamt kan bekämpa de 

problemogräs i de grödor som avses i ansökan. Nattskatta är ett exempel på ogräs 

som allra bäst bekämpas genom en kombination av Stomp SC och andra godkända 

produkter. Sökanden uppger att ingen produkt kan bekämpa detta ogräs ensamt. 

Stomp SC är en jordverkande herbicid som appliceras efter sådd, före och/eller efter 

uppkomst, beroende av gröda. Produkten har dokumenterat god effekt mot ogräs, 

även mot problemogräs exempelvis bägarnattskatta. 

Stomp SC har tidigare varit godkänd i Sverige men sedan godkännandet löpte ut har 

odlarna enligt sökanden haft stora problem att kunna bedriva odlingen utan tillgång 

till Stomp SC. Sökanden uppger att följderna blir en lägre skörd och sämre kvalitet på 

produkten, vilket äventyrar odlingens konkurrenskraft och överlevnad. Det finns 

enligt sökanden idag inte något annat rimligt alternativ än Stomp SC mot 

specificerade ogräs i dessa grödor. 

Sökanden har ett pågående strategiarbete inom projektet Minor Uses i syfte att finna 

alternativ till Stomp SC. Försök inom detta projekt har pågått i ett flertal år för att 

hitta alternativa bekämpningsstrategier för flera av grödorna. Enligt sökanden 

behöver strategiarbete fortsätta ännu några år för att få fram bra 

bekämpningsmetoder som bygger på användning utan Stomp SC.  

Sverige är en mycket liten marknad för de företag som säljer och utvecklar kemiska 

växtskyddsmedel, speciellt gäller detta för arealmässigt små grödor. Utgångspunkten 

inom Minor Uses-projektet har varit att testa sådana växtskyddsmedel som redan är 

godkända på den svenska marknaden för användning i andra grödor eller medel som 

är under prövning. Sökanden menar att det är en stor utmaning att hitta alternativ till 

växtskyddsmedel innehållande det verksamma ämnet pendimetalin, eftersom Sverige 

är det enda land inom EU där växtskyddsmedel med ämnet inte är godkända för 

användning i någon gröda. I norra Europa finns någon eller några enstaka produkter 

godkända för användning i grödor som omfattas av denna ansökan. De länder som 

LRF hänvisar till är Belgien (produkter godkända för bland annat lök och purjolök), 

Danmark (produkter godkända för bland annat lök och purjolök), Finland (produkter 

godkända för bland annat lök), Irland (produkter godkända för bland annat lök, 

palsternacka och purjolök), Nederländerna (produkter godkända för bland annat lök, 

purjolök och bönor), Storbritannien (produkter godkända för bland annat lök, 

palsternacka och purjolök) och Tyskland (produkter godkända för bland annat 

palsternacka och gräslök). Uppgifterna kommer från företaget BASF Agro i 

respektive land. Av detta skäl är man i Sverige i stort sett ensam om att söka efter 

alternativ för växtskyddsmedel innehållande pendimetalin, vilket inom projektet har 

visat sig vara svårt.  

Enligt sökanden är förutsättningarna för denna dispensansökan i stort sett identiska 

med de förhållanden som rådde inför ansökan 2015. 

Sedan den förra dispensansökan för Stomp SC har produkten Lentagran WP, med 
reg. nr. 5214, godkänts för användning mot örtogräs i bland annat odlingar av lök 
och purjolök. Denna produkt är en kontaktverkande herbicid och har enligt 
sökanden god till mycket god effekt mot exempelvis nattskatta. LRF ansöker trots 
detta om dispens för användning av Stomp SC mot nattskatta i lök och i purjolök, då 
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man menar att Stomp SC kompletterar Lentagran WP i syfte att få en bättre effekt 
mot ogräset. Enligt sökanden görs de inledande behandlingarna med Stomp SC, som 
är en mer skonsam produkt mot grödan. Den första behandlingen med Stomp SC, 
där man utnyttjar medlet som en markherbicid, får betecknas som den viktigaste 
behandlingen enligt sökanden. En behandling med Lentagran WP görs först efter att 
minst ett blad är helt utvecklat, eftersom grödorna är känsliga för tidig behandling. 
Enligt ansökan får Lentagran WP användas högst två gånger per odlingssäsong i de 
grödor som är relevanta för denna dispensansökan och klarar inte ensamt att 
bekämpa nattskatta. Växtskyddsmedlet Boxer med reg. nr. 3887 klarar inte heller av 
att ensamt bekämpa nattskatta. Boxer är godkänt för bland annat användning mot 
ogräs i odling av kepalök, knipplök och purjolök samt palsternacka, rotpersilja och 
bruna bönor. 

Sedan den senaste dispensen har ett utvidgat produktgodkännande för mindre 
användningsområde beviljats för produkten Centium 36 CS, med reg. nr. 4778, för 
användning i odlingar av bruna bönor. Utvidgandet omfattar inte andra typer av 
bönor så som vita, svarta eller röda bönor. Enligt sökanden har Centium 36 CS dock 
sämre effekt mot nattskatta och åkerviol jämfört med Stomp SC. Effekten mot 
åkerbinda är jämförbar. LRF ansöker om dispens för Stomp SC mot nattskatta, 
åkerbinda och åkerviol i torra trädgårdsbönor, eftersom medlet kommer att kunna 
användas i hela gruppen torra trädgårdsbönor där bruna bönor endast är en av flera 
bönslag i den gruppen. Stomp SC har bättre effekt än Centium 36 CS mot de 
nämnda ogrässlagen, med undantag för åkerbinda där de båda medlen har likvärdig 
effekt. 

Enligt sökanden utreddes den sämre effekten hos Centium 36 CS jämfört med 
Stomp SC ingående inför förra ansökan om dispens. Det svårbekämpade ogräset 
nattskatta borde gå att bekämpa med medlet men problemet är att denna produkt 
orsakar fytotoxiska skador på grödan, vilket redovisades i föregående års 
dispensansökan. Andra substanser har prövats i strategiförsök men dessa ger 
fytotoxiska skador och är inte så väl utprövade att det är aktuellt att söka en dispens 
eller någon form av godkännande för dem. 

 Enligt LRF pågår ett arbete för att hitta nya strategier i bland annat palsternacka. 
Om man kan hitta sätt att använda nya substanser rätt kan det enligt sökanden 
förhoppningsvis gå att ersätta behovet av Stomp SC. Enligt sökanden är detta i 
dagsläget inte möjligt.  

LRF har för avsikt att under mars 2016 lämna in en ansökan om utvidgat 
produktgodkännande för mindre område (UPMA) för användning av Centium 36 CS 
mot ogräs i torra kokbönor och i rotpersilja. Övriga grödor som omfattas av denna 
dispensansökan är av olika skäl inte aktuella att ansöka om ett utvidgat 
produktgodkännande för, främst på grund av problem med selektiviteten. En 
UPMA-ansökan för Centium 36 CS för användning mot ogräs i odling av 
palsternacka kan enligt sökanden eventuellt bli aktuell i framtiden. 

Utöver ovanstående har godkännandet för växtskyddsmedlet Totril EC 225 upphört 
och medlet får inte längre användas. Totril EC 225 var tidigare godkänd för 
användning mot ogräs i kepalök. Mot denna bakgrund ansöker LRF om dispens för 
att kunna bekämpa åkerviol i lök med Stomp SC. 
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2.2 Sökandens skäl för dispens för respektive gröda 

2.2.1 Lök  

Vid utvärdering av den förra dispensansökan gjorde Kemikalieinspektionen 

bedömningen att det fanns behov av Stomp SC för bekämpning av ogräsen 

nattskatta och åkerbinda i odling av lök, vilka den nu aktuella ansökan avser samt 

bekämpning av åkerviol. Sedan godkännandet av Totril EC 225 upphörde tillkommer 

åkerviol och baldersbrå som problemogräs i lök. Eftersom Stomp saknar effektivitet 

mot baldersbrå, så är baldersbrå inte aktuellt som målogräs i lökodlingar. 

I lök är följande preparat godkända för bekämpning av örtogräs: Boxer med reg. nr. 

3887, Diqua med reg. nr. 5006, Fenix med reg. nr. 4123, Lentagran WP med reg. nr. 

5214 och Reglone med reg. nr. 3367. Produkterna Diqua och Reglone saknar selektiv 

bekämpningsförmåga och kan endast användas då grödan ännu inte kommit fram. 

Sökanden uppger att erfarenheterna från 2015 års strategiförsök visar att de strategier 

som testats utan Stomp SC inte har tillräcklig effekt på ogräs som bägarnattskatta och 

åkerviol.  

2.2.2 Purjolök 

Vid utvärdering av den förra dispensansökan gjorde Kemikalieinspektionen 

bedömningen att det fanns behov av Stomp SC för bekämpning av ogräsen 

etternässla, nattskatta, svinmålla, vallmo, åkerbinda, åkersenap och åkerviol i odling 

av purjolök, vilka den nu aktuella ansökan avser. 

Följande växtskyddsmedel är godkända att användas mot örtogräs i odlingar av 

purjolök: Boxer med reg. nr. 3887, Diqua med reg. nr. 5006, Lentagran WP med reg. 

nr. 5214 och Reglone med reg. nr. 3367. 

Sökanden har tidigare uppgett att alternativa preparat i förlängningen skulle kunna 

vara Fenix med reg. nr. 4123 men att det för detta medel behövs fler försök för att 

säkerställa detta. I 2015 års försök bekräftades att purjolök tål upp till 0,4-0,6 liter/ha 

av växtskyddsmedlet Fenix. Utmaningen kvarstår dock enligt sökanden att hitta en 

framgångsrik ogrässtrategi mot åkerviol och bägarnattskatta. 

2.2.3 Gräslök  

Vid utvärdering av den förra dispensansökan gjorde Kemikalieinspektionen 

bedömningen att det fanns behov av Stomp SC för bekämpning av ogräset nattskatta 

i odling av gräslök, vilken den nu aktuella ansökan avser. 

Det finns idag tre godkända produkter för användning i gräslök. Dessa är Diqua, 

med reg. nr. 5006, Quad-Glob 200 SL med reg. nr. 5022 och Reglone med reg. nr. 

3367 där det verksamma ämnet i alla tre medel är dikvat. Produkterna kan därför 

endast användas innan gräslöken kommit upp, på grund av de fytotoxiska skador 

som medlen orsakar på grödan. Sökanden anser därmed att dessa växtskyddsmedel 

inte är ett alternativ till ogräsbekämpning i växande gröda.  

Gräslök är en mycken liten gröda till sin omfattning och några försök har inte 

genomförts inom ramen för LRFs projekt Minor Use på grund av begränsade 

resurser. 
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2.2.4 Palsternacka  

Vid utvärdering av den förra dispensansökan gjorde Kemikalieinspektionen 

bedömningen att det fanns behov av Stomp SC för bekämpning av ogräsen 

nattskatta och åkerviol i odling av palsternacka, vilka den nu aktuella ansökan avser. 

Växtskyddsmedlen Boxer med reg. nr. 3887, Fenix med reg. nr. 4123, Diqua med reg. 

nr. 5006 och Reglone med reg. nr. 3367 är redan godkända för användning mot ogräs 

i denna gröda.  

I odling av palsternacka är Reglone ett alternativ före uppkomst eftersom 

palsternacka gror så långsamt. Produkten är dock inget alternativ i uppkommen 

gröda, eftersom Reglone är ett kontaktverkande totalbekämpningsmedel mot 

vegetation, utan selektiva egenskaper. Efter utförda försök med redan godkända 

bekämpningsmedel inför både den aktuella och tidigare dispensansökningar har det 

visat sig att flera behandlingar lett till oacceptabla skador på grödan, till skillnad från 

behandling med Stomp SC. Sökanden anser därför att dispens för Stomp SC behövs 

för användning mot nattskatta och åkerviol i odling av palsternacka. 

2.2.5 Torra bönor, eller torra trädgårdsbönor 

Bönor (Phaseolus art P.vulgaris), dit bland annat bruna bönor räknas, benämns som 

torra trädgårdsbönor. Det har de senaste åren skett en odlingsutveckling av torra 

trädgårdsbönor av andra färger än de bruna. Denna ansökan för dispens av Stomp 

SC omfattar därför fler sorter av olikfärgade torra bönor. Vid utvärdering av den 

förra dispensansökan gjorde Kemikalieinspektionen bedömningen att det fanns 

behov av Stomp SC för bekämpning av ogräsen är åkerviol, nattskatta och åkerbinda, 

vilken den nu aktuella ansökan avser. 

För denna gröda finns det fyra växtskyddsmedel som är godkända för användning 

mot ogräs i bruna bönor. Dessa är Diqua med reg. nr. 5006 och Reglone med reg. nr. 

3367 samt Basagran med reg. nr. 4115 och Boxer med reg. nr. 3887 genom utvidgat 

produktgodkännande. Dessa medel är dock inte godkända för användning mot ogräs 

i odling av andra torra bönor. Nya odlingar för andra torra bönor än bruna bönor är 

på väg att etableras.  

Sökanden har i tidigare dispensansökningar uppgett att strategiförsök gjorda i bruna 

bönor har haft positiva resultat och att man inför odlingssäsongen 2014 skulle 

utvidga försöken till att omfatta även torra bönor av andra kulörer, där främst de 

olika bönsorternas känslighet för skador av ogräsmedlen behövde undersökas för att 

kunna finjustera ogrässtrategier för framtiden. Sökanden har dock ännu inte hittat 

någon hållbar strategi.  

Sedan den förra dispensansökan har ett utvidgat produktgodkännande för mindre 

användningsområde för växtskyddsmedlet Centium 36 CS med reg. nr. 4778 beviljats 

för användning mot ogräs i gröna bönor.  

2.2.6 Rotpersilja  

Det är första gången som dispens söks för användning av Stomp SC mot ogräs i 

odling av rotpersilja. Kemikalieinspektionen har därför inte gjort någon tidigare 



Kemikalieinspektionen  

BESLUT 
Datum 

2016-03-31 
Diarienr 

5.1.2.a-H16-03171 

   

   
  

   
  

   

 

6 (11) 

prövning av behovet av användning av Stomp SC mot nattskatta och åkerbinda, mot 

vilka den nu aktuella ansökan avser att användas. 

De växtskyddsmedel som idag är godkända för användning mot örtogräs i odlingar 

av rotpersilja är Boxer med reg. nr. 3887, Diqua med reg. nr. 5006 och Reglone med 

reg. nr. 3367. 

Sökanden uppger att rotpersilja fram till nu, har odlats i så liten omfattning att den 

inte varit föremål för strategiförsök mot ogräs. Odlingen har fram till nu inte heller 

utförts yrkesmässigt. 

I odlingar av rotpersilja finns till viss del bekämpningsmetoder eller bekämpnings-

medel redan tillgängliga på marknaden som ger en tillräcklig effekt fram till grödans 

uppkomst. Dessa kan dock enligt sökanden inte användas under grödans hela 

utveckling. Fram till uppkomst kan godkända produkter som innehåller det 

verksamma ämnet dikvat användas. Efter uppkomst kan växtskyddsmedlet Boxer 

med reg. nr. 3887 användas men denna produkt är inte lika effektiv som Stomp SC; 

enligt ansökan är Stomp SC mer effektiv mot åkerviol, bägarnattskatta och åkerbinda 

än Boxer.  

2.3 Tidigare beviljade dispenser för Stomp SC 

Kemikalieinspektionens 
dnr 

Beskrivning 

731-H10-01148 Beslutsdatum den 26 oktober 2010: Avslag på ansökan om 
dispens för användning mot örtogräs i odlingar av lök, 
morötter, palsternacka, och bruna bönor.  
 
Sökande företag: Lantbrukarnas Riksförbund. 
 
Beslutet överklagades till miljödomstolen som i sin tur i dom 
den 28 januari 2011 ändrade beslutet till bifall, gällande under 
perioden 15 mars 2011 till och med 15 juli 2011. Enligt domen 
fick Kemikalieinspektionen själv besluta om vilka villkor som 
skulle gälla för dispensen. 

731-H11-01363 Beslutsdatum 22 december 2011: Dispensmedgivande för 
användning i odlingar av lök, purjolök, morötter, palsternacka 
och gräslök, gällande under perioden 25 mars 2012 till och med 
23 juli 2012. Bruna bönor i beslut 13 januari 2012, samma 
tidsperiod som för de övriga grödorna. 
 
Sökande företag: Lantbrukarnas Riksförbund. 

6.1.2.a-H13-00249 Beslutsdatum 19 april 2013: Dispensmedgivande för 
användning i odlingar av lök, purjolök, gräslök, morötter, 
palsternacka och bruna bönor under perioden 11 april 2013 till 
och med 9 augusti 2013. 
 
Sökande företag: Lantbrukarnas Riksförbund. 

6.1.2.a-H13-02408 Beslutsdatum 21 mars 2014: Dispensmedgivande för 
användning i odlingar av lök, purjolök, gräslök, palsternacka 
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och torra trädgårdsbönor, gällande under perioden 25 mars 
2014 till och med 22 juli 2014. 
 
Sökande företag: Lantbrukarnas Riksförbund. 

5.1.2.a-H15-02740 Beslutsdatum 31 mars 2015. Delvis medgivande för perioden 31 
mars 2015 till och med 29 juli 2015. Mot specificerade 
problemogräs i frilandsodlade kulturer av lök, purjolök, gräslök, 
palsternacka och torra trädgårdsbönor. 
Delavslag för användning mot alla övriga ogrässlag som inte 
framgår av bilaga till det beslutet. 
 
Sökande företag: Lantbrukarnas Riksförbund. 

 

2.4 Godkännande av det verksamma ämnet pendimetalin på EU-nivå 

Pendimetalin godkändes enligt direktiv 2003/31/EG för perioden 1 januari 2004 till 

och med 31 december 2013. Ämnet har genom förordning (EU) nr 823/2012 fått 

förlängt godkännande till och med 31 juli 2016. Av godkännandebeslutet för 

pendimetalin framgår att vid prövning av produktgodkännande ska medlemsstaterna 

särskilt ta hänsyn till  

 skyddet av vattenlevande organismer 

 skyddet av växter som inte är målarter 

 kortväga transport av verksamt ämne i luft 

 

Prövning av förnyat godkännande av det verksamma ämnet pendimetalin pågår för 

närvarande på EU-nivå. Ett utkast till bedömningsrapport för pendimetalin finns. 

Pendimetalin är ett kandidatämne för substitution i enlighet med artikel 24 i 

förordning (EG) nr 1107/2009. Ämnet har av bland annat Storbritannien, Sverige 

och Italien också pekats ut som ett ämne som troligen inte uppfyller kraven i bilaga 2 

till förordning (EG) nr 1107/2009 för att få vara ett godkänt verksamt ämne. Ämnet 

uppfyller två av kriterierna för att räknas som ett så kallat PBT-ämne. Med PBT 

menas att ämnet är persistent, bioackumulerande och toxiskt. Pendimetalin räknas 

som bioackumulerande och toxiskt. 

3 Skäl 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 får 

endast godkända växtskyddsmedel släppas ut på marknaden och användas i Sverige. 

Kemikalieinspektionen får dock i vissa fall meddela dispens från kravet på 

godkännande. Av artikel 53 i förordningen 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.  

I enlighet med beaktandesats 23 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör 

växtskyddsmedel produktgodkännas av medlemsstaterna eftersom de kan vara 
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beredda på många olika sätt och användas på olika växter och växtprodukter under 

olika jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden, inklusive klimatförhållanden.  

Syftet med bestämmelserna om produktgodkännande är att säkerställa en hög 

skyddsnivå. Av beaktandesats 24 i förordningen framgår att när växtskyddsmedel 

produktgodkänns måste målet att skydda människors och djurs hälsa och miljön väga 

tyngre än målet att förbättra växtproduktionen. Det bör därför påvisas att 

växtskyddsmedel har en klar fördel för växtproduktionen och inte har några skadliga 

effekter på människors eller djurs hälsa eller har några oacceptabla effekter på miljön 

innan de släpps ut på marknaden. 

Som huvudregel ska alltså ett växtskyddsmedel godkännas innan det släpps ut på 

marknaden och används.  

Dispens enligt artikel 53 ska endast beviljas i undantagsfall och syftar till att utgöra en 

kortsiktig lösning på ett akut problem. Om det föreligger fortsatt behov av dispens 

ska detta åtgärdas genom andra, mer långsiktiga lösningar. För 

jordbruksorganisationer finns därför möjligheten att ansöka om utvidgat 

produktgodkännande för mindre användningsområde enligt artikel 51 i förordningen, 

ömsesidigt erkännande av en sådan utvidgning enligt artikel 51.7 samt ömsesidigt 

erkännande av ett produktgodkännande enligt artikel 40.2.  

3.1 Den aktuella dispensansökan 

Stomp SC är en jordverkande herbicid som appliceras före och/eller efter uppkomst 

beroende på gröda. Produkten har dokumenterat god effekt mot ogräs, även mot 

problemogräs. I de grödor som den aktuella ansökan avser finns till viss del 

bekämpningsmetoder eller bekämpningsmedel redan tillgängliga på marknaden, vilka 

har varierande effektivitet mot de ogräs som avses i dispensansökan, och som ger 

varierande grad av skador på den odlade grödan (fytotoxisk effekt). För samtliga 

kulturer, utom för gräslök och rotpersilja, har sökanden redovisat att försök pågår 

sedan många år i syfte att finna långsiktigt hållbara alternativa bekämpningsstrategier 

till Stomp SC. Planeringen inför odlingssäsongen 2016 pågår och sökandens avsikt är 

att genomföra ogrässtrategiförsök i lök, purjolök, palsternacka, torra trädgårdsbönor 

och rotpersilja. LRF:s projekt Minor Use har även för avsikt att fortsätta 

utvecklingen av en integrerad ogrässtrategi där kemisk och mekanisk bekämpning 

kombineras. Dessa försök, även kallade strategiförsök, behöver enligt sökanden få 

ytterligare något års tid för att visa i vilken grad de kan leda till att behovet av Stomp 

SC försvinner.  

Sökanden har nu inkommit med en dispensansökan för Stomp SC för sjätte året i 

rad. Dispens för användning mot ogräs i de nu aktuella grödorna har beviljats ett 

flertal gånger tidigare, förutom för rotpersilja där dispens söks för första gången. Det 

största behovet för Stomp SC uppges vara mot särskilda problemogräs, såsom 

nattskatta och bägarnattskatta, vilka lätt etablerar sig i konkurrenssvaga växtkulturer. 

Med problemogräs avses sådana ogräs som det är svårt att bekämpa med nu 

godkända växtskyddsmedel och metoder.  
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3.2 Kemikalieinspektionens bedömning 

Dispens får endast beviljas om det rör sig om ett särskilt fall. I det aktuella fallet rör 

det sig om en fara som kunnat förutses av sökanden. Behov av bekämpning av vissa 

örtogräs har funnits länge och dessutom har dispens sökts och beviljats för samma 

användningsområde och liknande grödor de senaste fem åren, med samma sökande. 

LRF har i sin ansökan inte anfört något som tyder på att det den aktuella situationen 

skiljer sig från tidigare gånger då man ansökt om dispens. Det framstår därför inte 

som att det är fråga om en sådan undantagssituation som dispensmöjligheten är 

avsedd för. För att kunna ge dispens måste sökanden visa att dispens för Stomp SC 

framstår som nödvändigt på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat 

rimligt sätt. 

Under den tid dispens beviljats har sökanden informerats om behovet att hitta en 

annan strategi för att lösa problemet än att ansöka om dispens för växtskyddsmedlet 

Stomp SC. Sökanden har utfört strategiförsök för att hitta kombinationer av olika 

redan godkända växtskyddsmedel i syfte att komma bort från behovet av dispens. 

Dessa försök har pågått under flera års tid utan att behovet av dispens har upphört.  

Genom upprepade dispenser har växtskyddsmedlet Stomp SC under fem års tid 

släppts ut och använts i Sverige utan ett produktgodkännande enligt artikel 28 i 

förordning (EG) nr 1107/2009. Under denna tid har det inte gjorts någon 

bedömning för att säkerställa att produkten har en klar fördel för växtproduktionen 

eller att den inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller några 

oacceptabla effekter på miljön. De särskilda hänsyn som ska tas enligt godkännandet 

för det verksamma ämnet pendimetalin har inte heller tagits i beaktande. 

Kemikalieinspektionens bedömning är mot denna bakgrund att en fortsatt upprepad 

dispens för Stomp SC skulle underminera syftet med kravet på produktgodkännande 

i artikel 28 för att ett växtskyddsmedel ska få släppas ut på marknaden och användas. 

Det finns godkända herbicider för användning mot örtogräs i andra grödor än de 

som är aktuella i denna dispensansökan. Det finns därmed andra godkända produkter 

utöver de som testats i strategiförsök i LRFs Minor Use projekt som skulle kunna 

utgöra alternativ till användning av Stomp SC. Genom en ansökan om utvidgat 

produktgodkännande för mindre användningsområde skulle dessa produkter kunna 

användas i de grödor som avses. LRF har i ansökan om dispens inte uppgett varför 

dessa produkter inte kan anses utgöra ett alternativ. De har inte heller redogjort för 

sökningar efter alternativa godkända herbicider som är godkända och som skulle 

kunna vara möjliga att användas i de kulturer som dispensansökan avser.  

Dispens har sedan hösten 2010 sökts årligen för Stomp SC, utan att sökanden har 

lyckats visa på genombrott i försöksstrategier för att komma ifrån behovet av 

upprepade dispenser för Stomp SC. Under denna tid har sökanden försökt hitta 

alternativ till användning av medlet genom strategiförsök av ett antal 

växtskyddsmedel. Det finns dock flera andra redan godkända växtskyddsmedel som 

skulle kunna utgöra ett alternativ, vilka inte undersökts.  

Sökanden har inte försökt hitta en långsiktig lösning genom att ansöka om till 

exempel utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde, ömsesidigt 

erkännande av ett sådant eller godkännanden av en produkt genom ömsesidigt 
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erkännande, trots att det enligt sökanden finns växtskyddsmedel innehållande 

pendimetalin godkända i andra medlemsstater för användning i flera av de grödor 

som den aktuella dispensansökan avser.  

Kemikalieinspektionen beaktar även att dispens som beviljas upprepade gånger för 

samma produkt och för samma ändamål, kan komma att påverka konkurrensen på 

ett negativt sätt. Produktgodkännanden kan som huvudregel ges för högst 10 år i 

taget. Upprepade dispenser för ett och samma växtskyddsmedel under en längre tid 

innebär att produkten ifråga kan komma att tillhandahållas på marknaden på ett sätt 

som motsvarar tillhandahållandet av växtskyddsmedel som produktgodkänts enligt 

artikel 28 i förordning (EG) nr 1107/2009. När en dispens beviljas behöver företaget 

som tillverkar växtskyddsmedlet dock inte betala en ansökningsavgift för att få 

medlet utvärderat och godkänt i den aktuella medlemsstaten. Företaget behöver inte 

heller betala årsavgift för försäljningen, eftersom medlet släpps ut på marknaden och 

används genom en dispens. Tillhandahållande på marknaden på detta sätt är inte 

syftet med möjligheten att bevilja dispens enligt artikel 53. Om det finns ett upprepat 

behov av dispens ska sökanden i första hand lösa detta genom andra lösningar, så 

som utvidgad produktgodkännande, ömsesidigt erkännande av utvidgat 

produktgodkännande eller ömsesidigt erkännande av en produkt. Detta har sökanden 

inte gjort. 

3.3 Slutsats 

Kemikalieinspektionen gör bedömningen att det inte är uteslutet att det finns andra 

rimliga sätt att avvärja den fara som föreligger än genom att bevilja den aktuella 

dispensansökan. Det finns dels ett flertal redan godkända växtskyddsmedel i Sverige 

för användning mot örtogräs i andra grödor än de nu aktuella. Det finns även andra 

växtskyddsmedel innehållande pendimetalin godkända i andra medlemsstater inom 

EU. Vidare finns det för vissa av de nu aktuella grödorna, växtskyddsmedel 

godkända för användning mot örtogräs, där dessa konstaterats vara tillräckligt 

effektiva genom en riskbedömning. Sökanden har även uppgett att man för vissa 

grödor har för avsikt att inkomma med en ansökan om utvidgat mindre 

produktgodkännande för mindre användning av bland annat Centium 36 CS. 

Sökanden har därmed inte förmått visa att den aktuella dispensen är nödvändig. 

Kemikalieinspektionen gör även bedömningen att den aktuella faran kunnat förutses 

av LRF och att det därför måste ställas särskilda krav på att visa att det i det aktuella 

fallet föreligger ett sådant särskilt fall som avses i artikel 53 i förordningen. Sökanden 

har inte uppgett hur den aktuella dispensansökan utgör ett särskilt fall, mot bakgrund 

att den aktuella faran varit bestående de senaste åren.  

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. 
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4 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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 Jordbruksverket 

551 82 Jönköping 

 Livsmedelsverket 

Box 622 

751 26 Uppsala 


