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Rutin för handläggning av ansökan om spridning av växtskyddsmedel inom VSO  

 
1. Gå igenom och se att ansökan inte behöver kompletteras, t.ex. alla bilagor, aktuell/a 

fastighet/er där spridning ska ske, vilka grödor/buskar/träd som ska behandlas, om 
träd/buskar ska även framgå på vilka skiften dessa odlas. Behövs komplettering, 
begär in komplettering via e-post snarast dock senast inom en vecka. Information om 
när ärendet ska upp till direktionen. För alla sökta ämnen ska körningar finnas med 
från MACRO-DB 4.2 (eller senast uppdaterad version), steg 1 alternativt steg 2.  
 

2. Kontrollera mot bekämpningsmedelsregistret på KEMI’s hemsida, att respektive 
preparat är godkänt och kontrollera registreringsnr., verksam/ma beståndsdel/ar. 
http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel 

 
3. Kontrollera angivna markegenskaper och hydrologiklassen. Markkartering högst 10 år 

gammal för att gälla som underlag, se punkt B och C. 
 

a.  MACRO - DB Steg 2 – under rubriken A punkt 1. Kontrollera att det är rätt 
preparat och rätt beskrivning. Dränering eller ej kan kontrolleras på plats om 
inte kontroll av dikningsföretag hos länsstyrelsen. Dikningsföretag ska även 
finnas på våra kartor (tillförlitlighet). Uppgifter till beskrivningen hämtas från 
uppgifter från SGU (för skåne) http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
jordarter-25-100-tusen-sv.html SGU:s kartor stämmer inte alltid överens med 
jordarter i verkligheten. Detta beror på att SGU-kartorna är ganska grova, 
särskilt de i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är kraftigt 
generaliserad. Isälvssediment i åsarna är till exempel betydligt överdrivna för 
att de ska framträda tydligt på kartan. Detta gör att lokalkännedom om 
markförhållandena i området är viktigt. 
 
I princip kan det räcka att köra det modermaterial som dominerar mest, men 
det beror också på storleken på den yta som totalt simuleras. Om de 30% 
motsvarar större arealer så blir det viktigt att även köra Steg 2 för det andra 
modermaterialet.  

 
b.  MACRO - DB Steg 2 – under rubriken B punkt 2 står angivet modermaterial. 

Här ska anges uppgifter från SGU (för skåne). Se ovan punkt. Punkt 5 
mullhaltsklass har markkarteringsrådet uppgifter om. 
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_19.
pdf  
 

c. MACRO - DB Steg 2 – under rubriken C punkt 7 och 8. Kontrollera att korrekt 
gröda är angiven. Mull- och lerhalt kontrolleras utifrån inlämnat resultat från 

http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100-tusen-sv.html
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100-tusen-sv.html
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_19.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_19.pdf
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markprovsanalys. Lerhalten går även att kontrollera på länsstyrelsens 
hemsida: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/skane/radgivning/ 
 
Om oklarhet föreligger kring jordarten, se jordartshjälp för MACRO-DB på 
CKB’s hemsida: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-
projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/modeller/macro-
db/ckbs-jordartshjalp-for-macro-db/ . Observera att det dock alltid är vu 
skyldighet att visa vilka förutsättningar som gäller på platsen genom en 
representativ jordprovtagning (2 kap. 1 § MB enligt HVM’s vägledning) 

 
d. MACRO - DB Steg 2 – under rubriken D punkt 9 ska vara 2a Sydsvenska 

mellanbygden Skånedelen eller 1a Skåne-Hallands slättbygd (beroende på 
vilket VSO). 
  

e. MACRO - DB Steg 2 – under rubriken E punkt 10, kräver ingen kontroll. De 
uppgifter som anges är den aktiva substansens halveringstid (dagar) och dess 
bindningsstyrka till jord (Koc i ml/g) och hämtas (av modellen) från en databas 
som hänger ihop med modellen och är inte något som lantbrukaren kan 
påverka. Uppgifterna i databasen, som kallas PPDB, får vi från University of 
Hertfordshire (ca 1 ggn/år). Underlaget i PPDB bygger ffa på uppgifter som 
presenteras i EFSA:s underlag inför beslut om godkännande på EU-nivå.  

 
f. MACRO - DB Steg 2 – under rubriken E punkt 11, Kontrollera att det är rätt 

gröda 
 

g. MACRO - DB Steg 2 – under rubriken E punkt 12, verksamhetsutövarens 
ansvar. Kontrolleras med tillsyn. 

 
h. MACRO - DB Steg 2 – under rubriken Resultat grundvatten (finns inget ytvatten 

i MF-region). Inget tillstånd ges till preparat som har ett resultat som överstiger 
0,1 µg/liter vatten på 2 meters djup (”Uppskattad medelkoncentration 
grundvattenmagasinet”).  

 
4. Beslutsmall finns i Castor. Lägg in tidsperiod (5 år i taget för närvarande), samt vilka 

preparat inklusive registreringsnummer, ansökan gäller. Beslut om avgift tas samtidigt 
i separat punkt, se beslutsmallen. 
 

5. Expedieras till – antingen:  
 
• Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 Simrishamn 
• Ystads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 271 80 Ystad 
• Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 
• Sökanden (vu) 

 
6. Sätt bevakning på när tillståndet går ut.  

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/skane/radgivning/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/modeller/macro-db/ckbs-jordartshjalp-for-macro-db/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/modeller/macro-db/ckbs-jordartshjalp-for-macro-db/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/modeller/macro-db/ckbs-jordartshjalp-for-macro-db/
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