
Skogsstyrelsens författningssamling 

ISSN 0347-5212 

 

 

1 

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om användning av växtskyddsmedel på 
skogsmark; 
beslutade den 21 december 2016. 
 
 

SKSFS 2016:2 
Utkom från trycket 
den 11 januari 2017 

Skogsstyrelsen föreskriver1 med stöd av 2 kap. 44 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel, samt efter att ha hört Naturvårdsverket, Statens 
jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och 
Sveriges geologiska undersökning följande.  

Dessutom beslutar Skogsstyrelsen om följande allmänna råd. 

Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter innehåller vissa bestämmelser om användning av 
växtskyddsmedel på skogsmark. 

Grundläggande bestämmelser 
2 § Grundläggande bestämmelser finns i 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG2,  

2. miljöbalken (1998:808) och 
3. förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 

Definitioner 
3 § De termer som används i förordning (EG) nr 1107/2009, miljöbalken och 
förordningen om bekämpningsmedel har samma betydelse i dessa föreskrifter.  
 
4 § I dessa föreskrifter avses med: 
 
Punktbehandling Behandling av enskilda plantor, stammar och stubbar 

som medför att växtskyddsmedlet sprids på det 
avsedda objektet. Endast en obetydlig andel får hamna 
utanför det avsedda objektet. 

 
Skogsmark Begreppet har samma innebörd som anges i 2 och 

2 a §§ skogsvårdslagen (1979:429). 
 
5 § Definitionen av punktbehandling i 4 § gäller vid tillämpning av 2 kap. 41 § 
första stycket 3 och 42 § förordningen om bekämpningsmedel vid användning av 
växtskyddsmedel på skogsmark.  

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71, 
Celex 32009L0128) 
2 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1, (Celex 32009R1107) 
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Allmänna råd till 5 § 
Punktbehandling på skogsmark kan vara insekticidbehandling av 
barrträdsplantor i fält, stubbehandling och viltskyddsbehandling.  
 
6 § Bestämmelser om när yrkesmässig användning får ske, utan föregående 
anmälan till kommunen, det vill säga om behandlingen har karaktär av 
punktbehandling och har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och 
miljön inte riskerar skadas, finns i förordningen om bekämpningsmedel. 

Bestämmelser om tillstånd att använda växtskyddsmedel i 
vattenskyddsområde, krav på skyddsavstånd och information till allmänheten 
finns i förordningen om bekämpningsmedel samt i Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. 

Anmälan till kommun 
7 § En anmälan om användning av växtskyddsmedel på skogsmark enligt 
2 kap. 41 § första stycket 3 förordningen om bekämpningsmedel ska innehålla 

1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal, 
2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i 

förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske, 
3. syftet med spridningen, 
4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om 

verksamt ämne, 
5. beskrivning av spridningsmetod, 
6. dos som ska användas och 
7. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.  

Allmänna råd till 7 § 
Av 7 § följer att en anmälan till den kommunala nämnden ska innehålla vissa 
uppgifter. 

Punkten 1 – Uppgifter om var spridningen kommer att ske ska anges med karta 
eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och utbredning. Vid 
spridning inom en fastighet kan fastighetsbeteckningen anges med en 
kompletterande skriftlig beskrivning av var spridningen kommer att ske.  

Punkten 2 – Kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel bör 
bestå av företagsnamn, telefonnummer, adress och e-post. Med ”den för vars 
räkning spridning ska ske” avses den som i förekommande fall har lämnat 
uppdraget att utföra bekämpningen. 

Punkten 3 – Med ”syftet med spridningen” avses en beskrivning av vilken 
skadegörare som ska bekämpas och vad som ska behandlas. 

Punkten 4 – Upplysning om verksamt ämne i växtskyddsmedlet bör minst bestå 
av ämnets namn, men även identifikationsnummer i form av CAS-nr eller EG-nr. 

Punkten 5 – Med spridningsmetod avses en beskrivning av vilken 
spridningsutrustning som ska användas eller om inte någon särskild 
spridningsutrustning kommer att användas, en beskrivning av metod för 
behandling eller applicering. 

Punkten 6 – Med  ”dos som ska användas” avses dosering i förhållande till 
vad som rekommenderas på etikett eller informationsblad för det aktuella 
växtskyddsmedlet. 
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Punkten 7 –  ”Beräknad tidpunkt eller tidsperiod” bör  oftast anges med datum 
eller vecka. 

 
   
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 januari 2017.  
 
 
 
 
HERMAN SUNDQVIST 
 
 

Pernilla Granath Limstrand 
(Tillsynsenheten) 
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