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BAKGRUND 

Kemikalieinspektionen (KemI) beslutade den 31 mars 2016 att avslå ansökan om 

dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Stomp SC enligt 

artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG ) nr 1107/2009 av den 21 

oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphä-

vande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (hädanefter förordningen). 

Beslutet har nu överklagats av Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag (LRF) till mark- 

och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

LRF yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver KemI:s beslut och jämväl inte-

rimistiskt, bifaller ansökan om dispens för utsläppande på marknaden av växt-

skyddsmedlet Stomp SC för i dispensansökan angivna användningsområden, och att 

dispensen ska gälla från dagen för domstolens dom eller beslut till och med den 30 

juni 2016.  

 

Kemi har bestritt bifall till överklagandet och det interimistiska yrkandet.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

LRF har till stöd för sitt överklagande anfört i huvudsak följande. Aktuell ansökan 

omfattar de användningsområden för vilka dispens beviljades år 2015, samt an-

vändning mot nattskatta och åkerbinda i rotpersilja och mot åkerviol i lök, båda 

grödor på friland. Det är första gången dispens söks för användning av Stomp i rot-

persilja. Behovet av Stomp mot åkerviol i lök har uppkommit sedan produktgod-

kännandet av Totril EC 225 upphörde under år 2015.  

 

Stomp är en mycket viktig produkt för den svenska trädgårdsproduktionen. De grö-

dor som dispensansökan avser växer mycket långsamt den första tiden efter 

sådd/plantering. Det är därför viktigt att ogräs kan bekämpas redan på ett tidigt sta-

dium, annars konkurreras grödan ut av de snabbväxande ogräsen innan den hunnit 

etablera sig. Det verksamma ämnet i Stomp är pendimetalin, vilket har sådana egen-

skaper att fältet kan behandlas redan innan grödorna kommit upp. Stomp fungerar 

alltså som en s.k. jordherbicid, vilket gör att den är svår att ersätta med produkter 
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som används senare i växtstadiet. Det finns tre andra jordherbicider tillgängliga för 

någon av de aktuella grödorna i Sverige, Boxer, Centium och Fenix. Dessa produk-

ter kan dock ge stora skador på grödan om de används i så stora doser som behövs 

för att bekämpa de ogräs som dispensansökningen omfattar. Stomp är effektivt mot 

mycket svårbekämpade ogräs samtidigt som produkten inte skadar grödan. Pendim-

etalin är godkänt inom EU och växtskyddsmedel med pendimetalin finns i alla EU:s 

medlemsländer, utom Sverige. Riskerna har således bedömts annorlunda i Sverige 

än i EU:s samtliga övriga medlemsländer. 

 

Dispens enligt artikel 53 i förordningen får meddelas om det framstår som "nöd-

vändigt på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt". Be-

greppet fara är inte närmare definierat i förordningen men av skäl 32 i förordning-

ens ingress framgår att dispenser är avsedda att meddelas vid "fara för eller hot mot 

växtproduktionen eller ekosystemen". Att de svenska odlarna av lök, purjolök m.m. 

står utan möjlighet att bekämpa de ogräs som dispensen avser innebär ett hot mot 

växtproduktionen. De odlare som redan har sått kan förvänta sig stora skördeförlus-

ter och de som ännu inte sått kommer troligen att tvingas avstå ifrån att göra det. 

När odlare ett enskilt år står utan effektiva växtskyddsmedel hotas växtproduktionen 

på så sätt att skördeförlusten kan bli större än odlaren kan bära och kanske total. Det 

medför att skörden inte når marknaden, med högre pris och/eller ökad import som 

följd, och för den enskilde odlaren kan de ekonomiska konsekvenserna bli stora. 

När skördeförlusterna i en viss gröda återkommande blir så stora att odlingen inte 

längre kan ske på ett konkurrenskraftigt sätt i förhållande till andra producenter 

inom eller utanför EU, kommer växtproduktionen att upphöra och den aktuella grö-

dan istället importeras. Tillgång till effektiva växtskyddsmedel är därför i högsta 

grad ett allmänt intresse. Vikten av tillgång till effektiva växtskyddsmedel har även 

betonats i den offentliga utredningen ”Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för 

en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring” (SOU 2015:15). Utan tillgång 

till Stomp innevarande säsong väntas skördeförlusterna bli betydande, exempelvis 

upp till 50 % i lök och bönor, och odlarnas förlust per hektar beräknas bli så stor att 

odlingen i många fall inte kommer att bära sig. Den fara som den ansökta dispensen 

avser avvärja är således väsentlig. Odlare och växtskyddsmedelstillverkare har inte 

utnyttjat artikel 53 i förordningen på ett sådant sätt att det stört eller påverkat den 
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svenska marknaden på ett negativt sätt. KemI har inte invänt mot att det föreligger 

en sådan fara som avses i artikel 53 i förordningen och att det för den period dispen-

sen avser inte finns några rimliga alternativ till Stomp som kan avvärja denna. KemI 

verkar dock vara av uppfattningen att rekvisitet i artikel 53 formulerat så att faran 

"inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt" inrymmer inte bara en bedömning av 

de omständigheter som är för ögonblicket förhandenvarande, utan även en bedöm-

ning av vilka ansträngningar sökanden gjort för att finna alternativ. En sådan till-

lämpning av artikel 53 ska hindra att en aktör underlåter att leta efter alternativ för 

att sedan år efter år hänvisa till att alternativ saknas. En sådan tillämpning innebär 

vidare rimligen att dispens inte alltid ska lämnas även om det medför att den aktu-

ella faran inte kan avvärjas utan alltså tillåts övergå i skador på grödorna. För att 

sökandens passivitet ska få så allvarliga konsekvenser måste det, enligt LRF:s upp-

fattning, krävas att sökanden inte kan visa aktivitet från sin sida. Vidare måste 

KemI kunna hänvisa till något eller några konkreta, rimliga, alternativ till en dis-

pens, och inte endast, som i förevarande fall, anföra att det "inte kan uteslutas" att 

det finns andra sätt. Av dispensansökan framgår att LRF inte förhållit sig passiv vad 

gäller att hitta alternativ till Stomp, tvärtom har LRF varje år sedan 2009 genomfört 

ett stort antal försök och studier för att hitta alternativa bekämpningsstrategier, men 

arbetet har hittills inte gett så goda resultat att användningen av Stomp helt kan 

undvaras. Arbetet har skett inom projektet ”Minor Use”. Trots detta menar KemI att 

LRF inte gjort tillräckligt för att hitta andra rimliga sätt att avvärja den hotande fa-

ran genom att ansöka om utvidgat produktgodkännande för någon annan herbicid 

som är godkänd i Sverige, ömsesidigt erkännande av en produkt som är godkänd i 

ett annat EU-land, eller ömsesidigt erkännande av ett utvidgat produktgodkännande. 

Enligt LRF:s uppfattning har förbundet tvärtom gjort vad som rimligen kan krävas 

för att hitta andra rimliga sätt att avvärja den fara som dispensansökan avser. Samt-

liga rekvisit för en dispens är således uppfyllda och LRF:s ansökan ska därför bifal-

las. 

 

KemI anför att LRF inte beaktat samtliga möjliga alternativprodukter i sina försök. 

Bland annat menar Kemi att det finns herbicider godkända för användning i andra 

grödor som skulle kunna ersätta Stomp om LRF ansökte om utvidgat produktgod-

kännande för dem. Kemikalieinspektionen har dock inte uppgett vilka herbicider 
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myndigheten syftar på. Eftersom det inte finns något växtskyddsmedel innehållande 

pendimetalin i Sverige går det inte att enkelt byta ut Stomp mot en motsvarande 

produkt i en befintlig odlingsstrategi, utan helt nya strategier måste utarbetas. LRF:s 

försök har fokuserat på växtskyddsmedel som är godkända i Sverige, inklusive såd-

ana som idag inte är godkända för den användning de haft i försöken. När ett alter-

nativ identifierats har LRF för avsikt att ansöka om utvidgat produktgodkännande. 

LRF har bl.a. lämnat in en ansökan om utvidgat produktgodkännande för Centium 

36 SC. Vilka växtskyddsmedel som finns tillgängliga på den svenska marknaden 

varierar från år till år i takt med att godkännanden utfärdas och upphör. Att de od-

lingsstrategier som ingått i försöken inte inkluderat samtliga herbicider som från tid 

till annan funnits på den svenska marknaden kan förklaras av olika anledningar. De 

strategier som prövats har utarbetats av experter på området och en särskild svårig-

het vid försök med produkter som inte är godkända för den aktuella användningen 

är att de måste föregås av en bedömning av förutsättningarna att erhålla en utvidg-

ning av produktgodkännandet om försöken lyckas. LRF står ensamt i sitt arbete att 

söka alternativ. EU-kommissionens godkännande av pendimetalin löper dock ut den 

31 juli 2016. För det fall godkännandet inte förnyas kommer behov av ersättnings-

produkter att uppstå i stora delar av EU och en marknad för snarlika verksamma 

ämnen kommer att uppstå. En ansökan om ömsesidigt erkännande av ett produkt-

godkännande från ett annat land kräver mycket arbete och ekonomiska resurser. Det 

är dessutom, statistiskt sett, osannolikt att KemI bifaller en ansökan om ömsesidigt 

erkännande. LRF har begränsade resurser och eftersom en ansökan är kostsam och 

möjligheten till framgång i första instans i vart fall historiskt sett är liten, kan en 

ansökan bara ges in om det står klart att produkten fungerar för svenska förhållan-

den och att dataunderlaget i alla delar är fullständigt och tillämpligt på svenska för-

hållanden. Denna bedömning är mycket komplex. Eftersom det verksamma ämnet 

pendimetalin är föremål för omprövning och nuvarande godkännande snart löper ut, 

har det sedan en tid tillbaka inte varit motiverat att inleda arbete med att försöka 

identifiera någon produkt utanför Sverige som ensam eller i någon kombination 

skulle kunna användas mot de aktuella ogräsen i de aktuella grödorna. Hade LRF 

kunnat förutse hur svårt det skulle bli att hitta en alternativ lösning hade det varit 

meningsfullt att ansöka om ett ömsesidigt erkännande tidigare. LRF är dock beredd 

att överväga att ansöka om ömsesidigt erkännande för lämplig produkt så snart EU-
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kommissionen beslutat om framtiden för pendimetalin och LRF identifierat en 

lämplig produkt. För LRF har det inte heller varit självklart att de statliga medel 

som erhållits inom projektet Minor Use ska användas för ansökningar om ömsesi-

diga erkännanden. Ansökan om ömsesidigt erkännande av ett utvidgat produktgod-

kännande kräver att produkten ifråga är godkänd i båda medlemsländer. Eftersom 

det inte finns något växtskyddsmedel innehållande pendimetalin på den svenska 

marknaden är det inte möjligt att i Sverige ansöka om erkännande av en utvidgning 

av något existerande godkännande för en produkt motsvarande Stomp. När det gäl-

ler ömsesidigt erkännande av en utvidgning avseende en produkt innehållande något 

annat verksamt ämne aktualiseras samma problematik som tidigare nämnts. Det är 

ostridigt att det förligger en sådan fara som avses i artikel 53 och att det för den pe-

riod dispensen avser saknas annat rimligt sätt att avvärja faran. Frågan i målet rör 

således inte huruvida några andra rimliga sätt faktiskt är tillgängliga utan huruvida 

LRF vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda sådana rimliga sätt. Mot bakgrund 

av att rekvisiten i artikel 53 således är uppfyllda, även med den bredare tolkning av 

rekvisiten som KemI gör, framstår det som sannolikt att överklagandet kommer att 

bifallas och interimistiskt beslut kan därför meddelas. Den skada som uppstår om 

behandling inte kan ske i rätt tid kan inte åtgärdas eller kompenseras genom ett se-

nare beslut. Det får därmed anses föreligga skäl för interimistiskt beslut. Villkoren 

för användning framgår av ansökan och är desamma som de villkor som gällt vid 

tidigare dispenser. Vad gäller rotpersilja överensstämmer villkoren med villkoren 

för torra trädgårdsbönor, dock att karenstiden är 20 dagar längre. 

 

Avvärjande av fara måste i dispenssammanhang innebära att tillräckligt god effekt 

uppnås. Om enbart en viss effekt uppnås spelar den ingen roll, för om verksamheten 

inte är lönsam kommer den att upphöra. Den stora risken är inte att livsmedelspro-

duktion slås ut genom att skördar totalförstörs, utan genom att de förstörs i så hög 

grad att odlingen inte längre kan bedrivas lönsamt. Såvitt avser gräslök och rotper-

silja stämmer det att strategiförsök inte genomförts. Detta beror på resursbrist, då de 

ekonomiska medlen inte har räckt till försök i dessa små grödor. Rotpersilja har 

först på senare tid börjat odlas i större omfattning och bristen på nödvändiga växt-

skyddsmedel har därför uppmärksammats först nu. Det är i princip bara Findus i 

Bjuv som odlar gräslök i någon större omfattning och försök under 2016 har plane-
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rats tillsammans med dem. Efter det nyliga nedläggningsbeslutet är det oklart vad 

detta kommer att utmynna i. Sedan år 2008, då det stod klart att flera mycket viktiga 

växtskyddsmedel skulle försvinna från EU i och med ikraftträdandet av förordning-

en, har odlingsnäringarna i Sverige och Danmark haft ett tätt samarbete vad gäller 

att hitta alternativa bekämpningsstrategier. Screeningförsöken har bl.a. omfattat 

Matrigon och Fox Matrigon har visat sig ge lagringsskador på lök och är därför inte 

ett bra alternativ. I Danmark är produkten tillåten för användning i lök, men ingår 

av nyssnämnda skäl inte i ordinarie bekämpningsstrategier. Dessutom är i Danmark 

tillåten dosering låg och produkten måste kombineras med andra för att ge tillräck-

lig effekt. Fox uppvisade lovande resultat i screeningförsöken, men eftersom det 

saknas EU-beslut om tillåtna resthalter för lök bedömdes det inte aktuellt att gå vi-

dare med försök. Produktgodkännandet för Fox upphörde i Danmark 2013 och i 

Sverige löper det ut 2018. Enligt uppgift till LRF avser tillverkaren inte ansöka om 

förnyat produktgodkännande. Den norra zonen är en liten marknad jämfört med den 

södra och centrala zonen, och därför mindre intressant för de företag som utvecklar 

och säljer växtskyddsmedel. I nuläget befinner sig länderna i norra zonen i en situat-

ion där växtskyddsmedel gradvis försvinner, men mycket få nya produkter introdu-

ceras på marknaden. Det är därför oerhört svårt att utveckla nya bekämpningsstrate-

gier. LRF uppmärksammande för övrigt just produkterna Fox 480 SC och Matrigon 

72 SG i ett mail till Kemikalieinspektionen den 5 april 2016. Behandling med Reg-

lone före plantornas uppkomst ingår i dagens ogrässtrategier. Både Diqua och Reg-

lone är dock kontaktverkande totalbekämpningsmedel, dvs. de dödar alla gröna 

växtdelar som de kommer i kontakt med och ger bara en tillfällig effekt. Stomp ver-

kar däremot selektivt, dvs. dödar bara ogräsen och skonar grödan. Dessutom för-

hindrar Stomp att nya ogräs växer upp. Att efter behandling med Diqua eller Reg-

lone lämna fältet obehandlat och använda Lentagran WP när grödan väl vuxit till 

sig är inte realistiskt, då behovet av att bekämpa ogräs är som störst under veckorna 

för lökens etablering. 

 

LRF ansökte i februari 2016 om utvidgat produktgodkännande för Centium 36 CS 

avseende bekämpning av örtogräs i torra kokbönor, även kallat trädgårdsbönor. 

Skälet till att ansökan gavs in så sent är att LRF först nyligen fick kännedom om 

behovet, i och med att tidigare beslut om utvidgat produktgodkännande för bruna 
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bönor hade misstolkats av odlarna. Centium har tillräcklig effekt mot åkerbinda, 

men även efter ett eventuellt beslut om utvidgat produktgodkännande för Centium 

krävs Stomp, eller något annat framtida alternativ, för bekämpning av åkerviol och 

nattskatta och Boxer och Basagran SG har inte tillräckligt god effekt mot problem-

ogräsen nattskatta, åkerbinda och åkerviol. Boxer har viss, men inte tillräcklig ef-

fekt mot åkerbinda och nattskatta i rotpersilja. Boxer är dock effektiv mot flera 

andra ogräs. LRF vill i sammanhanget påpeka att förbundet har avgränsat sin dis-

pensansökan till att avse de mest problematiska ogräsen. Förhållandet att pendimet-

alin är föremål för omprövning är en faktor som bör beaktas i den av KemI ”utö-

kade dispensprövningen” i vilken ingår bedömningen av om LRF vidtagit tillräck-

liga åtgärder för att hitta alternativ till dispens. Skälet till att alternativ till Stomp 

saknas på marknaden är att den svenska marknaden är för liten för att vara kommer-

siellt intressant på alla de områden där odlare har behov av växtskyddsmedel. Det är 

också just därför som LRF måste arbeta så aktivt med att finna lösningar. LRF anser 

att frågan i målet inte gäller när LRF eventuellt borde ha ansökt om ömsesidigt er-

kännande för Stomp SC eller någon annan produkt, utan att frågan gäller huruvida 

förutsättningarna för dispens är uppfyllda. LRF har visat de omfattande insatser som 

gjorts för att finna alternativ. Det torde vara känt eller i alla fall självklart för KemI 

att LRF naturligtvis även försökt förmå tillverkaren att ansöka om ömsesidigt er-

kännande för Stomp SC i Sverige. Enligt LRF:s mening bör bedömningen av vad 

som är ett rimligt alternativ enligt artikel 53 utgå från vad som är nödvändigt för 

odlingen av den aktuella grödan inom medlemsstaten, vilket LRF anser att såväl 

Jordbruksverket som LRF har större insikt i och kunskap om än KemI. I övrigt hän-

visar LRF till vad förbundet tidigare anfört i sin dispensansökan inklusive komplet-

tering av denna. Till stöd för sitt yttrande har LRF gett in diverse bilagor.  

 

Kemi har till stöd för sitt bestridande anfört bl.a. följande. KemI anser att upprepade 

dispenser enligt artikel 53 i förordningen i möjligaste mån ska undvikas. Artikeln 

utgör en undantagsbestämmelse vid nödsituationer och bör inte användas för att 

säkra en långsiktig tillgång av växtskyddsmedel på marknaden. En sådan tolkning 

stöds även av arbetsdokumentet från EU-kommissionen “Working document on 

emergency situations according to article 53 of regulation”, som behandlar tillämp-

ningen av artikel 53 i förordningen. LRF måste därför visa att man har försökt hitta 
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andra sätt att avvärja faran än genom dispens. Detta gäller enligt KemI:s mening 

särskilt vid upprepade dispenser. Att avvärja en fara bör i detta sammanhang inte 

likställas med att faran ska bekämpas helt. 

 

I förordningen finns ett flertal långsiktiga lösningar för att säkerställa tillgången till 

växtskyddsmedel. Förutom att ansöka om att få ett växtskyddsmedel godkänt, rör 

det sig bl.a. om ansökan om ömsesidigt erkännande av ett växtskyddsmedel, ansö-

kan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde av en produkt 

eller ömsesidigt erkännande av ett sådant utvidgat produktgodkännande. KemI an-

ser att ansökan om dispens ska vara en sista utväg för att avvärja en fara, även 

denna tolkning stödjs av EU-kommissionens arbetsdokument om artikel 53. Under 

åren som dispens för Stomp SC har sökts har LRF utfört försök för att hitta en fun-

gerande bekämpningsstrategi. Det har främst rört sig om olika kombinationer av 

redan godkända växtskyddsmedel. KemI ser vidare att det finns växtskyddsmedel 

godkända för bekämpning av ogräs i andra grödor, för vilka en ansökan om utvidgat 

produktgodkännande för mindre användningsområde skulle kunna aktualiseras. 

LRF har enligt KemI:s kännedom inte utfört försök med dessa medel. Det rör sig 

bland annat om Fox 480 SC, reg. nr. 485 och Matrigon 72 SG, reg. nr, 5013. Att 

godkännandet för det verksamma ämnet nu är föremål för omprövning är inte ett 

skäl att bevilja dispens. Prövningsprocessen är utformad så att godkännanden av 

verksamma ämnen ska ses över för att säkerställa att ämnet fortfarande uppfyller de 

krav som gäller för godkännande, i syfte att säkerställa skyddet för människors och 

djurs hälsa och miljön. Under den period som dispens har beviljats för växtskydds-

medlet Stomp SC i Sverige har medlet dessutom varit godkänt för användning mot 

ogräs i andra medlemsstater inom EU. LRF har därmed haft möjlighet att ansöka 

om ömsesidigt erkännande för just den produkt som de upprepade dispensansök-

ningarna avsett. Ett av kraven för att bevilja dispens är att det ska röra sig om ett 

särskilt fall. I det aktuella fallet rör det sig om en fara som kunnat förutses av sö-

kanden. 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 den aktuella situationen skiljer sig från tidigare gånger då man ansökt 
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om dispens. KemI gör därför bedömningen att det i det aktuella fallet inte rör sig 

om ett särskilt fall och kraven i artikel 53 i förordning är därmed inte uppfyllda.  

 

Godkännande av ett växtskyddsmedel är en tvåstegsprocess. I det första steget ut-

värderas det verksamma ämnet på EU-nivå efter ansökan om godkännande av äm-

net. I det andra steget ska själva växtskyddsmedlet prövas. För att det ska få använ-

das måste det vara godkänt i den berörda medlemsstaten. Under aktuell period har 

Stomp SC släppts ut och använts på den svenska marknaden under liknande förut-

sättningar som om medlet vore godkänt, utan att innehavaren behövt betala till ex-

empel ansökningsavgift och årsavgift för medlet. Detta leder inte bara till att det 

saknas incitament att ansöka om produktgodkännande för Stomp SC i Sverige, det 

riskerar även att snedvrida konkurrensen på marknaden. KemI håller inte med om 

att det i målet är ostridigt att det föreligger en fara som inte kan bekämpas på annat 

rimligt sätt. För några av de örtogräs som ansökan om dispens avser har LRF upp-

gett att det finns godkända växtskyddsmedel som bör ge ett tillräckligt resultat. Vi-

dare finns ytterligare växtskyddsmedel godkända, vilka KemI anser bör kunna ut-

göra ett alternativ till dispens för Stomp SC. LRF menar även att vissa växtskydds-

medel, som skulle kunna utgöra alternativ för bekämpning av de aktuella ogräsen, 

inte är lika effektiva som Stomp CS och att man därför ansöker om dispens för 

medlet. KemI anser dock inte att detta utgör skäl för dispens, då ett av kraven för 

godkännande enligt artikel 28 är att växtskyddsmedlet är tillräckligt effektivt. Det 

räcker dessutom med att ett redan godkänt växtskyddsmedel kan avvärja den aktu-

ella faran för att kraven i artikel 53 inte ska anses uppfyllda. Om alternativen kan se 

till att förekomsten av till exempel ogräs minskar såtillvida att det inte längre utgör 

en fara så som avses i artikel 53, föreligger inte skäl för dispens. Avsikten med dis-

pensmöjligheten är således inte att det mest effektiva medlet ska kunna användas, 

utan förfarandet syftar till att säkerställa att det överhuvudtaget ska finnas något 

medel att tillgå i fallet av en nödsituation. För bekämpning i lök, purjolök och pals-

ternacka finns godkända växtskyddsmedel för användning innan grödans uppkomst. 

Växtskyddsmedlet Lentagran WP med reg. nr. 5214 kan med god effekt användas 

efter grödans uppkomst, när den väl vuxit till sig. Det uppstår dock ett fönster när 

grödan precis kommit upp, då bekämpning i grödan inte kan ske. KemI anser inte 

att det är visat att behovet av bekämpning under dessa få veckor är så stort att kra-
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ven i artikel 53 kan anses uppfyllda. I ansökan om dispens år 2015 uppgav LRF att 

växtskyddsmedlet Fenix med reg. nr. 4123 kan utgöra ett alternativ till bekämpning 

i lök och purjolök men att ytterligare försök då behövdes. I den aktuella ansökan 

uppger LRF att det kvarstår att hitta en framgångsrik strategi. För purjolök uppgav 

LRF redan 2014 att framgångsrika metoder tagits fram men att ytterligare något års 

försök behövdes. Trots att försök pågått i flera år har LRF ännu inte hittat alternativ 

i de nu aktuella grödorna. Vad gäller bekämpning i palsternacka ser LRF att Cen-

tium 36 CS kan vara ett alternativ då en ansökan om utvidgat produktgodkännande 

för mindre användningsområde är aktuell för produkten och denna användning. I 

ansökan om dispens för 2014 uppgav LRF att man verkat hitta behandlingar som 

kan ersätta Stomp SC för bekämpning i torra trädgårdsbönor. Trots det omfattar 

årets ansökan denna gröda. Genom utvidgat produktgodkännande är Centium 36 CS 

idag godkänt att användas i bruna bönor. Det saknas dock alternativ till bekämpning 

i odling av andra sorters bönor, i ansökan kallade torra trädgårdsbönor. Enligt LRF 

har Centium 36 CS och Stomp SC en jämförbar effekt mot vissa ogräs i de aktuella 

grödorna. LRF har angett att man har för avsikt att lämna in en ansökan om utvidgat 

produktgodkännande för mindre användningsområde för Centium 36 CS för an-

vändning i torra kokbönor (torra trädgårdsbönor). Även växtskyddsmedlen Boxer 

och Basagran SG är godkända för användning mot ogräs i bruna bönor och bör där-

för kunna utgöra alternativ för bekämpning mot vissa ogräs i andra sorters bönor. 

Inför den aktuella ansökan har inga försök i odling av gräslök eller rotpersilja gjorts. 

Av ansökan framgår inte varför växtskyddsmedlet Boxer, som är godkänt för an-

vändning mot ogräs i rotpersilja genom utvidgat produktgodkännande, inte kan an-

vändas. Vidare har LRF uppgett att man avser att ansöka om utvidgat produktgod-

kännande för mindre användningsområde av både Centium 36 SC och Fenix, vad 

gäller rotpersilja. 

 

Mot bakgrund av ovanstående anser KemI att det inte är visat att de listade örtogrä-

sen utgör en fara så som avses i artikel 53 i förordningen. Dessutom räcker det inte 

med att en eventuell fara föreligger för att dispens ska kunna beviljas, då övriga 

rekvisit i artikel 53 också måste vara uppfyllda. Syftet med prövningen av ansök-

ningar om godkännande av såväl verksamma ämnen som växtskyddsmedel är att 

säkerställa att dessa inte medför oacceptabel risk för människors och djurs hälsa och 
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miljön. Mot nämnda odlares intresse av tillgång till Stomp SC finns det således ett 

starkt motstående allmänintresse mot att tillåta att växtskyddsmedel upprepade 

gånger släpps ut på marknaden utan att det har säkerställts att medlet uppfyller till-

lämpliga lagkrav. Det saknas enligt KemI därmed förutsättningar för att bifalla det 

interimistiska yrkandet. Det rör det sig således inte om ett särskilt fall och det är inte 

fastställt att den fara som LRF beskrivit inte skulle kunna avvärjts på något annat 

rimligt sätt än genom dispens. Åtgärden att bevilja dispens kan därför inte anses 

nödvändig för att avvärja denna fara. I det aktuella fallet anser KemI därför inte att 

LRF förmått visa att samtliga krav för dispens i artikel 53 är uppfyllda. De växt-

skyddsmedel och användningsområden som idag är godkända på den svenska 

marknaden har intygats vara tillräckligt effektiva, i annat fall skulle de inte vara 

godkända. I Sverige är det Jordbruksverket som bedömer effekten av de växt-

skyddsmedel som KemI prövar enligt förordning. Huruvida godkännandet för speci-

fika växtskyddsmedel, som idag är godkända, kommer förnyas eller inte rör speku-

lationer. Inom ramen för en dispensansökan är det dessutom endast relevant att un-

dersöka de alternativ som finns tillgängliga vid prövningen av ansökan. Växt-

skyddsmedel som tidigare godkändes under direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 

1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden är fortsatt godkända under 

förordningen. Det är därför oklart vad LRF menar med att ikraftträdandet av för-

ordningen skulle innebära att flera viktiga växtskyddsmedel har försvunnit. Sedan 

godkännandet för Stomp SC löpte ut i Sverige har ingen ny ansökan skickats in till 

KemI. Syftet med dispensförfarandet i artikel 53 i förordning är att tillgängliggöra 

växtskyddsmedel när så är nödvändigt, på grund av fara för eller hot mot växtpro-

duktionen eller ekosystemen som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt. Detta 

framgår av beaktandesats 32 till förordningen. Vidare framgår att dispens endast ska 

beviljas i undantagsfall. KemI:s tolkning är att dispensförfarandet syftar till att han-

tera faror eller hot som uppkommer sällan och som därmed inte kan förutses. För 

sådana faror är det dessutom troligt att det saknas redan godkända växtskyddsme-

del, just på grund av att de uppkommer så sällan och uppkommer med kort varsel. 

Om en sådan fara riskerar att upprepas eller utgör ett återkommande problem, ska 

inte dispensförfarandet användas för att åstadkomma en lösning. Istället ska andra 

åtgärder vidtas för att lösa problemen långsiktigt. Detta stöds även av EU-

kommissionens arbetsdokument om artikel 53. Att KemI beviljat upprepade dispen-
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ser kritiserades av Food and Veterinary Office (FVO), ett kontrollorgan inom Gene-

raldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet vid EU-kommissionen, som utförde 

en revision av Sveriges kontroller av bekämpningsmedel år 2014. I sin rapport skri-

ver FVO att godkännande i nödsituationer beviljats för upprepade år i följd för vissa 

växtskyddsmedel och att detta inte stämmer överens med artikel 53 i förordningen. 

Kemi anser även att det inför en upprepad dispensansökan för samma växtskydds-

medel och ändamål bör ställas högre krav på sökanden för att visa att denne utarbe-

tat en strategi och vidtagit tillgängliga åtgärder för att undvika en upprepad dispens. 

Avsaknaden av lämpliga växtskyddsmedel kan inte skyllas på marknaden då möj-

ligheten finns för officiella eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet, jord-

bruksorganisationer eller yrkesmässiga användare, vilket inkluderar LRF, att själva 

tillgodose ett behov av växtskyddsmedel på marknaden. LRF har under ett flertal år 

haft strategin att utföra försök med redan godkända växtskyddsmedel i olika kom-

binationer för att hitta ett alternativ till dispens för Stomp SC. Då denna strategi inte 

visat sig framgångsrik anser KemI att det måste ställas krav på att undersöka andra 

möjliga lösningar för att komma ifrån behovet av dispens. LRF har inte redovisat att 

några sådana ansträngningar har gjorts. KemI ifrågasätter inte det LRF anför om att 

Stomp SC är den mest effektiva produkten för den användning som avses i dispen-

sansökan. Inte heller ifrågasätter KemI att de alternativ som idag finns tillgängliga 

inte skulle utgöra en långsiktig lösning för att komma till rätta med de problem som 

beskrivits. Däremot ställer sig KemI frågande till varför ingen ansats till att ansöka 

om ett ömsesidigt erkännande av ett godkännande för Stomp SC har gjorts under 

den tid som dispens har sökts, när detta skulle kunnat säkerställa en långsiktig till-

gång till just det växtskyddsmedel som enligt LRF förefaller vara det bästa alterna-

tivet för bekämpning av de aktuella ogräsen. Detta gäller särskilt när LRF efter år 

av försök ännu inte hittat en lösning som de anser motsvara resultatet av bekämp-

ning med Stomp SC. Vidare har innehavaren av Stomp SC kunnat kontaktas för att 

informeras om behovet av produkten och uppmuntras att ansöka om ett godkän-

nande i Sverige. 

 

KemI noterar att Jordbruksverket inte redogör för effekten och användningen av 

Stomp SC samt eventuella begränsningar som kan finnas med detta växtskyddsme-

del. Vad gäller den typ av effekt en ogräsbekämpning bör ha i de aktuella grödorna 
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anser KemI även att vad Jordbruksverket anför gäller när man prövar ett växt-

skyddsmedel enligt det ordinarie förfarandet och inte vid en dispensprövning. Enligt 

artikel 53 räcker det att alternativen är rimliga för att avvärja ifrågavarande fara, det 

finns inget krav på alternativen ska utgöra ett långsiktigt alternativ för bekämpning 

av faran. I sådana fall hade dispens aldrig sökts. KemI anser inte att argumentet att 

vissa växtskyddsmedel kan leda till att det uppstår skador på grödan vid kalla tem-

peraturer eller vid regn är en omständighet som i sig innebär att produkten inte 

skulle kunna utgöra ett rimligt alternativ till dispens för Stomp SC. Hänsyn till om-

ständigheter som temperatur och nederbörd ingår generellt i användning av växt-

skydd för att minska risken för skador på grödan och är således inte specifikt i det 

aktuella fallet. Boxer är godkänd för användning mot ogräs i odling av ett flertal av 

de aktuella grödorna genom utvidgat produktgodkännande för mindre användnings-

område enligt förordningen. Av Jordbruksverkets yttrande framgår inte varför pro-

dukten inte kan anses utgöra ett rimligt alternativ till dispens för Stomp SC. 

Huruvida medlet har en måttlig effekt är inte relevant om det har tillräcklig effekt 

för att undanröja ifrågavarande fara. LRF inkom med ansökan om utvidgat produkt-

godkännande för mindre användningsområde av Centium 36 CS den 10 februari 

2016. KemI beviljade ansökan den 9 maj 2016 för användning mot örtogräs i odling 

av rotpersilja och torra kokbönor. Detta innebär att Centium 36 CS nu är ett alterna-

tiv till dispens för Stomp SC för bekämpning av ogräs i dessa grödor. Av Jord-

bruksverkets yttrande framgår inte heller varför Fenix inte kan anses utgöra ett rim-

ligt alternativ till dispens för Stomp SC. Lentagram WP är godkänd att användas 

mot ogräs i odling av lök och purjolök, cirka 2-3 veckor efter grödans uppkomst. 

Eventuella ogräs har därmed hunnit växa till sig innan medlet får användas. Jord-

bruksverket anför i sitt yttrande att Lentagran WP har god effekt mot bland annat 

nattskatta i den gröda medlet är godkänt för. Det är samma bedömning som Jord-

bruksverket gjorde avseende medlets effektivitet under handläggningen av ansökan 

om godkännande för växtskyddsmedlet. Samtidigt uppger Jordbruksverket i sitt 

yttrande att en bekämpningsstrategi som bygger på Lentagran WP i kombination 

med Diqua eller Reglone inte kan användas som alternativ till dispens för Stomp 

SC, då ogräsen bl.a. nattskattan, under behandlingsuppehållet växer så mycket att 

Lentagram inte har god effekt. Det är dock just denna användning som medlet är 

godkänt för och som Jordbruksverket vidhållit medför en god effekt. Av Jordbruks-
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verkets yttrande framgår inte heller varför Basagran SG inte kan anses utgöra ett 

rimligt alternativ till dispens för Stomp SC som en förstärkare av andra herbicider. 

Det finns idag fastställda gränsvärden för resthalter för det verksamma ämnet i bi-

fenox för de grödor som LRFs dispensansökan avser, varför försök med produkten 

Fox 480 SC skulle kunna aktualiseras. Matrigon 72 SG är godkänd i Danmark för 

användning i lök och har därmed bedömts uppfylla gällande krav på godkännande, 

bland annat vad gäller förekomst av oacceptabla effekter och påverkan på grödans 

kvalitet. Vidare har produkten enligt bruksanvisningen effekt mot nattskatta. Av 

Jordbruksverkets yttrande framgår inte varför produkten inte kan anses utgöra ett 

rimligt alternativ till dispens för Stomp SC. Enligt Jordbruksverkets yttrande kan 

sättlök endast användas för att producera den tidigaste löken. Vidare menar Jord-

bruksverket att denna lök överhuvudtaget inte kan lagras, det framgår dock inte var-

för detta inte är möjligt. I Norge används däremot sättlök till stor del i lökodlingen 

istället för frösådd lök. I Norge saknas dessutom tillgång till växtskyddsmedlet 

Stomp i lökodling. Mot bakgrund av detta hade det varit intressant om Jordbruks-

verket fört en vidare analys av hur detta odlingssätt kan användas i svensk lökodling 

och hur Norge hanterar det problem som Jordbruksverket ser med att denna lök inte 

kan lagras. Jordbruksverket menar att samtliga alternativa bekämpningsmetoder till 

Stomp SC har avsevärda begränsningar vad gäller effekt, tidpunkt för användning 

och risker för skador på grödan. Sådana begränsningar innebär dock inte att en dis-

pens för Stomp SC är nödvändig för att avvärja den fara som LRF beskrivit i sin 

dispensansökan. Alternativen kan fortfarande vara rimliga utifrån rekvisiten i artikel 

53, trots att de har en lägre effekt och annan risk för skada på grödan. Vidare håller 

KemI inte med om att begränsningarna kan beskrivas som avsevärda. Jordbruksver-

ket konstaterar att det i dagsläget inte finns några rimliga alternativa metoder som 

kan avvärja faran på samma sätt som Stomp SC. Enligt artikel 53 ska dispens endast 

beviljas då faran inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt, än genom dispens. 

Vad KemI har att pröva är således inte om alternativen är rimliga i relation till 

Stomp SC, utan om de utgör ett rimligt alternativ för att avvärja faran. Syftet är att 

de produkter som har genomgått det ordinarie prövningsförfarandet och godkänts, 

är de som i första hand ska användas för att avvärja en fara. 

Det finns produkter som är godkända för användning mot ogräs i odling av de grö-

dor som beskrivs i LRFs dispensansökan och LRF har inte förmått visa varför dessa 
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produkter inte kan anses utgöra alternativ till dispens för Stomp SC. Till stöd för sitt 

yttrande har Kemi gett in diverse bilagor.  

 

Jordbruksverket har på anmodan från mark- och miljödomstolen yttrat sig i ärendet. 

Av yttrandet framgår bl.a. följande. Vid växtskyddsåtgärder bör det strävas efter att 

hålla skadegörare eller ogräs på en acceptabelt låg nivå. En rad faktorer, såsom 

gröda, grödans utvecklingsstadium, ogräsart och ogräsmängd avgör vad som är ac-

ceptabel nivå. En total bekämpning av skadegörare och ogräs är normalt sett inte 

eftersträvansvärt eftersom det inte är rimligt vare sig ur miljö- eller ekonomisk syn-

punkt. Nivån ska istället vara så låg att grödan kan klara av att växa och ge en till-

räcklig skörd. Grödorna som omfattas av dispensansökan är alla väldigt konkur-

renssvaga i tidigt utvecklingsstadium och därför bör en god effekt, motsvarande 70-

90 %, eller en mycket god effekt, motsvarande >90 %, uppnås av en ogräsbekämp-

ning, vare sig den är kemisk eller icke-kemisk. Behovet av bekämpning är som 

störst veckorna efter sådd eller plantering. Det finns andra jordherbicider godkända 

för användning i några av de aktuella grödorna, herbicider som är godkända för 

andra grödor, som efter ansökan om utvidgat användningsområde eller dispens 

skulle kunna användas i de aktuella grödorna. Låga doser av Boxer, 0,5-2 l/ha, 

måste användas för att inte skada grödorna som omfattas av dispensansökan. De 

låga doserna gör att effekten av Boxer inte är lika god som vid användning av höga 

doser. Även de låga doserna kan orsaka stora skador på grödan. Medlet har endast 

måttlig effekt på bl.a. åkerbinda och åkerviol vid låga doser. Centium kan under 

kalla och regniga förhållanden ge skador på grödan som leder till att grödan inte 

återhämtar sig, detta gäller dock inte för bruna bönor. Produkten kan inte användas i 

lök, purjolök och gräslök eftersom dessa tar skada. Screeningförsök har visat att 

plantantalet kan reduceras med mer än 50 %. Vid en dos på 0,25 l/ha före uppkomst 

i potatis erhålls god effekt, 70-90 % på åkerbinda. Effekten gäller förmodligen ge-

nerellt för behandling före uppkomst och då även för användning i bönor. Medlet 

har dock måttlig effekt på åkerviol. Fenix kan ge skada på grödan vid kallt och reg-

nigt väder, särskilt i högre doser. Lentagram WP är en kontaktverkande bladherbi-

cid och har ingen långtidsverkan. Produkten är godkänd i lök och purjolök och har 

god effekt på bl.a. nattskatta. Produkten får inte användas i de tidigaste utvecklings-

stadierna. Det finns risk för skada på löken vid regnigt och blåsigt väder. Det är inte 
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troligt att Lentagram i kombination med totalbekämpningsmedlen Diqua/Reglone 

kan användas som bekämpningsstrategi eftersom det är en relativt lång lucka mellan 

behandlingarna och behandlingsuppehåll sker under den tid då grödan är som mest 

svag för konkurrens. Ogräsen växer så mycket under behandlingsuppehållet att Len-

tagram inte har god effekt. Basagran SG är en kontaktverkande bladherbicid och har 

ingen låntidsverkan. Den har mycket god effekt mot nattskatta och god effekt mot 

åkerbinda vid en dos på 1,15 kg/ha. Redan vid en dos på 0,6 kg/ha har produkten 

svag effekt på viol och åkerbinda och bekämpar endast små nattskattor. I försök 

med bl.a. lök används doser med 0,05-0,1 kg/ha eftersom högre doser och ibland 

denna dos kan orsaka skador på grödan. Vid sådana låga doser fungerar Basagran 

endast som en förstärkare till andra herbicider. Fox 480 SC är godkänd för använd-

ning i vårraps och inte godkänd för någon av grödorna som dispensansökan avser. 

Produkten har en relativt smal verkan och är svår att blanda med andra herbicider 

pga. skaderisk. Försök med Fox har ingått i projektet ”Minor Use”. Där visade det 

sig att högre doser orsakade skador på lök. Löken verkade dock återhämta sig från 

skadorna. Fytotoxiska effekter på övriga grödor finns det inga uppgifter om. Pro-

dukten har huvudsaklig effekt på andra ogräsarter än de som dispensansökan avser. 

Viss erfarenhet tyder på att produkten inte ska användas i grödornas tidiga stadier 

pga. skaderisk. Det finns dock en risk för att registreringen av produkten upphör när 

godkännandet går ut. Matrigon 72 SG är inte godkänd för någon av grödorna som 

dispensansökan avser. I Danmark är användningen i lök godkänd med en väldigt låg 

dos för att minska risken för skador. Produkten kan medföra lagringsskador på lök. 

Diqua och Reglone är herbicider som utgör ett totalbekämpningsmedel vilket inne-

bär att alla gröna växtdelar som kommer i kontakt med medlet dödas. Produkterna 

kan därför bara användas före grödans uppkomst och ger en kortvarig effekt. Ogrä-

sen som gror efter behandling påverkas inte och konkurrerar därför starkt med de 

långsamt växande grödorna.  

 

Genom att kombinera mekaniska eller odlingstekniska metoder med kemisk be-

kämpning kan en mer effektiv bekämpning uppstå i de flesta fall. Flamning i lökod-

ling kan ske före lökens uppkomst, strax efter lökens uppkomst och när löken är ca 

15 cm hög. Detta tillämpas av vissa ekologiska odlare och kan ersätta en eller flera 

kemiska bekämpningar som annars skulle utförts i huvudsak innan grödans upp-
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komst. Det kräver tillgång till maskinell utrustning, flammare, och flamningen ska 

ske inom ett snävt tidsintervall, vilket gör att det rent praktiskt kan vara svårt att 

tillämpa i en stor odling. Flamning vid uppkomst kan användas i direktsådd lök. 

Sättlök kan enbart användas för att producera den tidigaste löken. Lök som tagits 

fram från sättlök kan inte lagras, tillgången på sättlök är begränsad och många od-

lare är tveksamma till att sätta lök pga. risken för att få in smitta i sin jord. Genom 

att använda sättlök kommer man ifrån den period då löken är som svagast och inte 

kan konkurrera med ogräset. Genom att plantera löken slipper man de ogräsproblem 

som annars uppstår under den period då löken etableras. Det är dock nödvändigt att 

bekämpa ogräset på något sätt. Handrensning i planterad lök kräver ca 80 timmar 

handrensning/hektar. Tre till fem kemiska bekämpningar kan ersätta halva 

handrensningstiden men tillgång till kemiska medel kan vara ett problem. Planterad 

lök kräver tillgång på plantor som dras upp i växthus och planteringsmaskin. Det 

går åt ca 100 000 lökplantor per hektar. Kostnaden för lökplantor är ca 30 öre styck, 

vilket innebär en kostnad på 30 000 kr/hektar. Lejd plantering kostar ca 14 000 

kr/hektar. Detta kan jämföras med sådd av lök där frökostnaden är ca 4 500 

kr/hektar och kostnaden för att så ca 2 500 kr/hektar. I bönor kan man vanligtvis få 

god effekt av mekanisk ogräsbekämpning och skördesänkningen blir förmodligen 

högst 15 -25 % vid utebliven kemisk bekämpning. Dock tar ogräsbekämpningen 

längre tid och därmed följer ökade kostnader eftersom man som regel får köra 2-3 

gånger och arbetsbredderna är mindre än vid kemisk bekämpning. Vid ogynnsam 

väderlek för mekanisk ogräsbekämpning kan det vara svårt att få tillräckligt god 

effekt. 

 

Lök har en betydligt sämre konkurrensförmåga än bönor och mekanisk ogräsbe-

kämpning klarar inte ensamt av att bekämpa ogräsen. I ekologiska odlingar av 

plantlök kan odlare vissa år få lägga 300-400 timmar i handrensning/ha. När löken 

kommit upp och passerat det mest känsliga stadiet och kan konkurrera med ogräset 

finns olika typer av radrensningsutrustning som kan användas. Teknisk utveckling 

pågår men löken är känslig och det krävs stor kunskap för att lyckas med detta. I 

gräslök kan ogräsen med fördel bekämpas mekaniskt mellan raderna. Under etable-

ringsåret och i gräslöksraderna är det däremot av yttersta vikt att ogräsen kan be-

kämpas effektivt med kemiska växtskyddsmedel. Ogräs som etablerar sig i 
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gräslöksraden kan inte sorteras bort vid skörd och hela fält kan därför behöva kasse-

ras på grund av ogräsförekomst. I odlingar av rotpersilja och palsternacka används 

mekanisk ogräsrensning mellan raderna i stor utsträckning, men ogräsen i raderna 

kan inte bekämpas mekaniskt. Förekomst av ogräs påverkar skördeutbytet i stor 

utsträckning och i palsternacka kan förekomst av ogräs halvera skörden. Även i 

purjolök kan ogräs bekämpas mekaniskt mellan raderna i början av växtsäsongen 

under en begränsad period. Vid senare utvecklingsstadium är plantan så stor att bla-

den skadas för mycket av rensningen. Vid ogynnsam väderlek kan det vara svårt att 

få tillräckligt god effekt eller att hinna göra den mekaniska ogräsrensningen innan 

grödan är för stor. Jordbruksverket deltar i projektet ”Minor Use” som LRF leder. 

Under de senaste fem åren har totalt 42 strategiförsök genomförts i de aktuella grö-

dorna; 7 i bruna bönor, 26 i lök, 6 i purjolök och 3 i palsternacka. Strategiförsöken 

har också genomförts under 2015 men redovisning av dessa rapporteras i slutet av 

april. Jordbruksverkets experter deltar även i det EU-gemensamma arbetet kring 

”Minor Use”. Jordbruksverket har inte kännedom om att det pågår strategiförsök 

utan pendimetalin i något annat land och Sverige verkar vara först ut att genomföra 

sådana försök. Samtliga alternativa bekämpningsmetoder till Stomp SC har avse-

värda begränsningar. Det gäller effekt, tidpunkt för användning och risker för ska-

dor på grödan. Vid mekanisk bekämpning krävs långsiktiga förberedelser och större 

investeringar i utrustning och maskiner vilket medför kraftigt ökade kostnader för 

odlaren. Detta kan innebära att odlare väljer att sluta med produktionen av de aktu-

ella grödorna eftersom det inte går att få lönsamhet i produktionen. Om Stomp SC 

inte får användas finns således risk att odlare avstår från att odla de aktuella grö-

dorna vilket kan leda till att större delen av växtproduktionen av de aktuella grö-

dorna upphör och istället importeras. 

 

Jordbruksverket bedömer att det finns en fara för växtproduktionen av de grödor 

som omfattas av dispensansökan och det finns i dagsläget inga rimliga alternativa 

metoder som kan avvärja faran på samma sätt som Stomp SC. 
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DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 

 

Mark- och miljödomstolen har i beslut den 29 april 2016 förklarat att målet inte ska 

handläggas med förtur. 

 

När en medlemsstat beviljar dispens för ett växtskyddsmedel innebär det att en pro-

dukt släpps ut för ett visst användningsområde utan att det säkerställs att de villkor 

som normalt gäller enligt huvudregeln i artikel 28 förordning (EG) nr 1107/2009 är 

uppfyllda. Detta innebär att ett växtskyddsmedel släpps ut som riskerar att medföra 

en oacceptabel risk för människors och djurs hälsa och miljön, vilket står i direkt 

strid med förordnings syfte. Dispens ska därför endast beviljas i undantagsfall.  

 

Av beaktandesats 32 i ingressen till förordningen följer att medlemsstaterna i un-

dantagsfall bör tillåtas att produktgodkänna växtskyddsmedel som inte uppfyller 

villkoren i förordningen om det är nödvändigt på grund av en fara för eller hot mot 

växtproduktionen eller ekosystemen som inte kan avvärjas på något annat rimligt 

sätt. Såväl LRF som KemI förefaller eniga kring att denna beaktandesats beskriver 

vad som utgör en fara vid tillämpning av artikel 53.  

 

Artikel 53 i förordningen utgör en undantagsbestämmelse som enligt sin rubrik ska 

tillämpas vid nödsituationer på växtskyddsområdet. Mark- och miljödomstolen de-

lar därför KemI:s tolkning att dispensförfarandet tjänar till att hantera faror eller hot 

som uppkommer sällan och som därmed inte kan förutses och för vilka det är troligt 

att det saknas redan godkända växtskyddsmedel. Om en sådan fara riskerar att upp-

repas eller utgör ett återkommande problem, ska däremot dispensförfarandet inte 

användas för att åstadkomma en lösning på problemet. Istället ska andra åtgärder 

vidtas för att lösa problemet mer långsiktigt.  

 

LRF har för sjätte året i rad inkommit med en dispensansökan för Stomp SC och 

dispens för användning mot ogräs i de nu aktuella grödorna har beviljats ett flertal 

gånger, förutom för rotpersilja för vilken dispens söks för första gången. I det här 

fallet rör det sig således om en upprepad fara alternativt ett återkommande problem 
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som har kunnat förutses. Mot bakgrund av detta och den föreliggande utredningen i 

målet gör mark- och miljödomstolen därför bedömningen att nu aktuell situation 

inte kan sägas innebära en sådan undantags-/nödsituation som dispensmöjligheten i 

artikel 53 i förordningen avser.  

 

Undantagsbestämmelsens karaktär medför att det förefaller rimligt att inför en upp-

repad dispensansökan för samma växtskyddsmedel och ändamål ställa högre krav 

på sökanden att visa att denne utarbetat en strategi och vidtagit tillgängliga åtgärder 

för att undvika en upprepad dispens. Av utredningen i målet framkommer även att 

det finns produkter som är godkända för användning mot ogräs i odling av de grö-

dor som beskrivs i LRFs dispensansökan och att det utöver detta även finns möjlig-

het att vidta icke- kemiska bekämpningsmetoder och mekanisk ogräsbekämpning. 

Med hänsyn till detta och de uppgifter som LRF lämnat drar mark- och miljödom-

stolen således slutsatsen att det inte heller är visat att det saknas andra rimliga alter-

nativ/åtgärder syftande till att avvärja faran.  

 

Mark- och miljödomstolen delar således KemI:s bedömning i det överklagade be-

slutet. Vad LRF anfört i övrigt föranleder inte någon annan bedömning. Överkla-

gandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 10 juni 2016. 

 

 

Marianne Wikman Ahlberg  Jan-Olof Arvidsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Marianne Wikman Ahlberg, ordfö-

rande, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson. Föredragande har varit beredningsju-

risten Elin Ljunglöf.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.
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