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Bakgrund 
Bekämpningsmedel som tidigare ansetts vara 
lätt nedbrytbara har visat sig stanna kvar 
längre i miljön. Sveriges riksdag har därför 
bestämt att spridning av sådana ämnen som 
kan skada eller hota vår hälsa, miljön, vårt 
vatten eller den biologiska mångfalden ska 
minimeras. Som bekämpningsmedel 
definieras de kemiska produkter som är 
avsedda att förebygga eller motverka att djur, 
växter eller mikroorganismer förorsakar 
skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller skada på egendom. Bekämpningsmedel 
ska vara godkända av Kemikalieinspektionen 
och delas upp i växtskyddsmedel (ett 
kemiskt medel som används inom jord- och 
trädgårdsbruk för att skydda växter mot 
bland annat skadedjur som till exempel 
ogräs- och insektsmedel) och biocid-
produkter (ett kemiskt eller biologiskt be-
kämpningsmedel som förebygger eller mot-
verkar djur eller växter som till exempel 
myggmedel och båtbottenfärger). 
 
Miljöförvaltningen tog 2005, på uppdrag av 
miljönämnden, fram en policy för hur 
kemisk bekämpning bör utföras inom 
Malmö stad. Framtagandet skedde i samråd 
med berörda kommunala förvaltningar och 
syftet med policyn var att få en samsyn inom 
Malmö stad. Policyn gällde under en femårs-
period. Med bakgrund av ny lagstiftning, 
inom området, samt erfarenhet av befintlig 
policy, har miljöförvaltningen i samarbete 
med andra berörda förvaltningar tagit fram 
nya reviderade riktlinjer för spridning av 
kemiska bekämpningsmedel inom Malmö 
stad.  
 
Riktlinjerna grundar sig även på Malmö 
stads antagna miljöprogram (2009-2020) 
som fokuserar på en hållbar stad.  
Miljöprogrammet säger bland annat att 
odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet 
kan gynna biologisk mångfald och minska 
spridningen av näringsämnen och gifter till 
vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska 
ställas om till ekologisk odling. De lokala 
miljömålen utgår i sin tur från nationella och 
regionala miljömål. Av de nationella 
miljömålen är det framför allt miljömålen 

Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och 
Levande sjöar och vattendrag som berör använd-
ningen av kemiska produkter i bekämpnings-
syfte.  
 
Riktlinjerna ska, liksom tidigare policy, 
främst vara en vägledning till miljö-
förvaltningens handläggare vid handläggning 
av ärenden som rör kemisk bekämpning av 
ogräs, svamp, skadedjur och mikro-
organismer. Riktlinjerna ska ses som ett 
komplement till förordningar och 
föreskrifter på området. Den syftar också till 
att få en samsyn kring frågorna som rör 
kemisk bekämpning inom stadens 
förvaltningar och bolag. Malmö stads 
ambition är att riktlinjerna om kemisk 
bekämpning ska gälla hela staden oavsett 
ägarförhållande, det vill säga även för så 
kallad övrig mark 1. Vi ska alla sträva mot 
samma mål, det vill säga en giftfri miljö.  

Mål 
Malmö stad har som långsiktigt mål att nå en 
nollvision med användningen av kemiska be-
kämpningsmedel. 
 
För att uppnå det långsiktiga målet måste 
Malmö stad vara mycket restriktiv mot 
användning av kemisk bekämpning. Sprid-
ning får bara ske där det är absolut 
nödvändigt och mekanisk eller termisk 
bekämpning inte är ett realistiskt alternativ.  
 
När ett bekämpningsmedel måste användas 
ska den produkt väljas som bedöms vara 
minst farlig för miljön och människors hälsa. 

 

 

 

 

1 Med övrig mark menas här mark som Malmö stad 
varken äger eller har rådighet över samt där 
miljönämnden inte har beslutsrätt; t ex privatägd 
mark, viss företagsmark och kyrkoägd mark. 
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Tillstånd eller anmälan 
Miljönämnden har, enligt miljötillsyns-
förordningen, tillsyn över spridning av 
bekämpningsmedel. Enligt förordning om 
bekämpningsmedel krävs tillstånd eller en 
anmälan hos miljönämnden för kemisk 
bekämpning inom vissa områden: 
Tillståndsplikten gäller 

• Tomtmark för flerfamiljshus 
• Gårdar till skolor och förskolor 
• Lekplatser dit allmänheten har 

tillträde 
• Parker och trädgårdar dit 

allmänheten har tillträde 
• Idrotts- och fritidsanläggningar 
• Planerings- och anläggningsarbeten 
• Vägområden samt grusytor och 

andra mycket genomsläppliga ytor  
• Ytor av asfalt eller betong eller andra 

hårdgjorda ytor  
• Vattenskyddsområde 

Anmälningsplikten gäller 

• Vägområden för att förhindra 
spridning av invasiva främmande 
arter eller andra arter som omfattas 
av föreskrifter om bekämpning som 
Statens jordbruksverk har meddelat 

• Banvallar 
• Inom områden som inte omfattas av 

krav på tillstånd och som har en 
sammanhängande area 
överskridande 1 000 kvadratmeter 
där allmänheten får vistas 

Bedömningsgrunder 
Vid handläggning av inkomna ärenden 
gällande kemisk bekämpning ska ett flertal 
punkter tas i beaktande innan beslut fattas. 
Vid en bedömning ska riktlinjerna 
komplettera aktuella förordningar och 
föreskrifter på området.  
 
En anmälan eller ansökan ska göras fyra 
veckor innan spridning. Den som använder 
växtskyddsmedel ska alltid använda den 
effektivaste spridnings-tekniken och vidta 

åtgärder som minimerar risken för 
förorening utanför det område där spridning 
inte sker. Skyddsavstånd ska bestämmas och 
följas. Skyddsavstånden ska baseras på 
platsens förhållanden för att skydda 
vattentäkter, grundvatten, sjöar och 
vattendrag och omgivande mark mot 
effekterna av växtskyddsmedel. I övrigt ska 
de försiktighetsåtgärder vidtas som tar 
hänsyn till den aktuella platsen för att skydda 
människors hälsa och miljön. 
 
För att minimera användandet av kemiska 
bekämpningsmedel ska förebyggande åt-
gärder alltid vidtas vid planering, ny-
anläggning och skötselplanering av områden 
för att förhindra uppkomst av ogräs och för 
att underlätta skötsel av ytorna utan kemisk 
bekämpning. Det kan innebära val av växt- 
och ytmaterial, växtföljd, utformning av ytor 
och anläggningar samt kontinuerligt under-
håll av hårdgjorda ytor. Kemisk bekämpning 
bör inte utföras på hårdgjorda eller belagda 
ytor där risk för avrinning till dag- och 
ytvatten är hög. Kemisk bekämpning bör 
heller inte utföras på ytor som har låg 
biologisk aktivitet, till exempel grusade ytor. 
 
Vid val av bekämpningsmetod ska de olika 
metoderna jämföras med varandra. Den 
metod som har minst negativ miljöpåverkan 
ska väljas i första hand, det vill säga 
mekaniska metoder. I andra hand ska 
termiska metoder användas. Vid val av 
metod kan sedan bland annat energi-
förbrukning och utsläpp till luft vägas in.  
I tredje hand ska biologiska metoder väljas, 
det vill säga att använda sig av levande 
organismer, till exempel nyttodjur som 
nyckelpigor, för att förhindra eller motverka 
skador eller förluster förorsakade av skade-
organismer.  
 
Spridning av kemiska bekämpningsmedel 
bör endast ske i de fall det är absolut 
nödvändigt och alternativa metoder, enligt 
ovan, inte är ett alternativ. Valet ska i så fall 
baseras på bland annat på faktorer såsom 
praktiskt omöjligt eller icke ekonomiskt för-
svarbart. Den kemiska bekämpningen ska då 
vara välmotiverad med avseende på 
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nödvändighet, metodval och tidpunkt samt 
vara av engångskaraktär.  

Om kemisk bekämpning måste utföras är 
avstrykning att föredra framför besprutning.  
Punktbekämpning ska väljas när det är 
möjligt. 
 
Val av kemiskt preparat ska noga utvärderas. 
Produkt ska väljas som ger tillräcklig effekt 
med minsta möjliga negativa miljöpåverkan 
eller påverkan på människors hälsa. Faktorer 
som dos, tid för spridning, spridningsteknik, 
spridningspunkt, markstruktur, närhet till 
känslig omgivning ska vägas in. Den teknik 
som ska användas är den som ger bästa 
effekt med minsta mängd aktiv substans. 
Vid en bedömning av vilket preparat som 
har minst påverkan på miljön och män-
niskors hälsa är det nödvändigt att i flera fall 
göra en avvägning mellan preparats olika 
egenskaper, till exempel kan miljö- eller 
hälsofarlighet ha olika tyngd i olika samman-
hang.  

Följande punkter är viktiga att ta 
ställning till vid bedömning av ett 
preparat: 

• Skadligt el. giftigt för vattenlevande 
organismer 

• Giftigt för pollinerande insekter 
• Svårnedbrytbart 
• Hälsofarliga egenskaper 
• Lättrörlighet 
• Bioackumulerande 
• Allergiframkallande eller irriterande 

för ögon och hud  
• Klassning 
• Innehållande ett utfasningsämne eller 

prioriterat riskminskningsämne2    

I enskilda fall kan miljöförvaltningen komma 
att ställa krav på redovisning av alternativa 
preparat. I de fall alternativa preparat inte 
finns kan krav ställas på skriftlig 
dokumentation som tydligt redovisar och 
stöder valet av preparat. Vad gäller ogräs-

2 Ämnena går att identifiera i den så kallade PRIO 
databasen. Vilken grupp ett ämne sedan tillhör 
beror på ämnets egenskaper. 

bekämpning är ogräsättika att föredra fram-
för användandet av övriga kemiska bekämp-
ningsmedel då miljöpåverkan anses vara 
mindre. En väl avvägd användning av ättika 
ger fullgod effekt vid en bekämpning och 
samtidigt minimeras miljöpåverkan.  
För långvarig effekt, kan ättika användas i 
samband med mekanisk eller termisk 
bekämpning.   
 
Vid en bedömning då ett kemiskt preparat 
ska användas ska val av tidpunkt vägas in. 
En mindre mängd preparat går åt om 
ogräset kan bekämpas redan i ett tidigt 
stadie, till exempel redan i hjärtbladsstadiet, 
eftersom ogräset då är mer lättbekämpat. 
Dock bör en kemisk bekämpning aldrig 
utföras i förebyggande syfte. Bekämpning 
under vår och sommar är att föredra med 
hänsyn till en ökad risk för läckage till 
grund- och ytvatten under hösten och senare 
delen av året. Bekämpningar från den 1 
november till och med den 28 februari får 
inte förekomma. 
 
Val av teknik vid en kemisk bekämpning är 
också viktig för att minimera använd mängd 
bekämpningsmedel så att bekämpningen i 
sin tur påverkar miljön och människors hälsa 
så lite som möjligt. Den teknik som ska 
användas är den som ger bästa effekt med 
minsta mängd aktiv substans, till exempel 
punktbekämpning och avstrykning. En väl 
kalibrerad utrustning ska användas och 
denna ska förses med vindavdriftsreducering 
som t ex skyddskåpa. Andra faktorer som 
påverkar avdriften är munstycken, dropp-
storlek och bomhöjd. Maskinburna och 
bogserade sprutor ska regelbundet genomgå 
funktionstest. Godtagbar påfyllnads- och 
rengöringsplats ska finnas för sprut-
utrustningen och bekämpningsmedlen ska 
förvaras på ett säkert sätt. I vissa fall ska 
bekämpningen även journalföras. 
 

Tomtmark  
För bekämpning på tomtmark till fler-
familjshus, gårdar till förskolor och skolor 
samt lekplatser dit allmänheten har tillträde, 
ska en ansökan till miljöförvaltningen göras 
för bekämpning av ogräs på hårdgjorda ytor 
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och skadedjur. Spridningen kräver tillstånd 
som utfärdas av miljöförvaltningen. På 
områden där barn med stor sannolikhet 
uppehåller sig ska kemisk bekämpning 
undvikas. Det får inte förekomma någon 
kemisk bekämpning av ogräs på gårdar till 
förskolor, skolor eller på lekplatser. Undan-
tag kan dock göras för preparat med 
ättiksyra, mindre än 12 procent verksam 
substans, i kombination med bästa möjliga 
teknik där påverkan på vattendrag till följd 
av avrinning bedöms som försumbar. 
Undantagsfall ska vara enstaka och endast då 
alternativa metoder inte går att tillämpa. 
Undantag kan göras för bekämpning av 
jätteloka (Heracleum mantegazzianum). Se 
vidare under rubriken Jätteloka.  
 
Gäller det bekämpning av skadedjur, till 
exempel råttor och getingar, kan en kemisk 
bekämpning vara motiverad om det krävs 
från hälsosynpunkt. Dock ska det vara av 
särskilda skäl och vara välmotiverat annars 
ska alternativa metoder, som till exempel 
nedkylning av getingbon, väljas före kemisk 
bekämpning. 
  
Vid en kemisk bekämpning ska alltid krav 
ställas på att den kemiska bekämpningen ska 
kombineras med förebyggande åtgärder så 
att problemet inte återkommer.  
 

Parker, trädgårdar och 
grönområden  
Spridning av bekämpningsmedel i parker, 
trädgårdar och grönområden dit allmänheten 
har tillträde platser sker ytterst sällan inom 
Malmö stad idag. Om en ansökan mot 
förmodan inkommer till miljöförvaltningen 
gäller denna bekämpning av ogräs. 
Spridningen kräver tillstånd som ges av 
miljöförvaltningen.  
 
På områden där barn med stor sannolikhet 
uppehåller sig ska kemisk bekämpning 
undvikas. Normalt sett tillåts därför inte 
spridning av kemiska bekämpningsmedel på 
dessa områden. Undantag kan dock göras 
för preparat med ättiksyra, 12 procent eller 
mindre verksam substans, i kombination 

med bästa möjliga teknik där påverkan på 
vattendrag till följd av avrinning bedöms 
som försumbar. Undantagsfall ska vara 
enstaka och endast då alternativa metoder 
inte går att tillämpa. Undantag kan göras för 
bekämpning av jätteloka (Heracleum 
mantegazzianum). Se vidare under rubriken 
Jätteloka.  
 
Vid en kemisk bekämpning ska alltid krav 
ställas på att den kemiska bekämpningen ska 
kombineras med förebyggande åtgärder så 
att problemet inte återkommer.  
 

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 
Med idrotts- och fritidsanläggningar menas 
anläggningar för utövning av idrott utomhus 
som till exempel tennisbanor, golfbanor, 
fotbollsplaner, ridanläggningar och skytte-
banor. Spridningen kräver tillstånd som ges 
av miljö-förvaltningen. Begreppet omfattar 
hela anläggningen det vill säga även områden 
kring klubbhus och liknande.  
 
På områden där barn till stor sannolikhet 
uppehåller sig ska kemisk bekämpning 
undvikas. Normalt sett tillåts därför inte 
spridning av kemiska bekämpningsmedel på 
dessa områden. Vanligaste bekämpningen på 
dessa typer av anläggningar är annars mot 
svamp.  
 
Användning av kemiska bekämpningsmedel 
mot svamp och ogräs på dessa typer av 
anläggningar ska ständigt minska. Utöver på 
golfbanor används i stort sett inga kemiska 
bekämpningsmedel på dessa anläggningar 
idag i Malmö stad. I de fall ansökningar 
inkommit har det gällt bekämpning på 
fotbollsplaner. Golfklubbarna inkommer 
årligen med ansökningar gällande spridning 
av kemiska bekämpningsmedel som planeras 
under året. Främst gäller ansökningarna 
bekämpning på green mot svamp men 
ansökan om bekämpning av ogräs på 
fairway, tee och ruff kan förekomma. 
Miljöförvaltningen har återkommande miljö-
tillsyn på golfklubbarna. 
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Kemisk bekämpning bör inte utföras i 
förebyggande syfte utan först när angrepp 
konstaterats. Vid nyanläggning av golfbanor 
och andra större gräsplaner ska utformning, 
placering och val av grässort göras så att 
kemisk bekämpning kan undvikas. Ett besök 
på plats bör göras av aktuell handläggare på 
miljöförvaltningen innan beslut fattas i 
ärendet. 
 

Planerings- och 
anläggningsarbeten 
Spridning av kemiska bekämpningsmedel 
ska undvikas vid planerings- och anlägg-
ningsarbeten. Om en spridning behöver 
genomföras ska en ansökan göras till 
miljöförvaltningen. Vid inkommit ärende till 
miljöförvaltningen ska krav ställas på 
utföraren att utreda alternativa metoder. 
Preparat med ättiksyra, mindre än 24 
procent verksam substans, kan tillåtas i 
kombination med bästa möjliga teknik där 
påverkan på vattendrag till följd av avrinning 
bedöms som försumbar. Asfaltering ska 
påbörjas inom en vecka efter bekämpningen. 
 
Denna typ av ansökningar gäller främst ny-
anläggningar av gång- och cykelbanor samt 
vägar där ogräset rotat sig och förstört den 
gamla anläggningen. 
    

Vägområden  
Vägområden och andra mycket genom-
släppliga ytor kan vara parkeringsytor där 
anläggningsmaterialet är grus. Spridningen 
kräver tillstånd som ges av miljö-
förvaltningen.  
 
Kemisk bekämpning bör inte utföras på 
grusade eller andra genomsläppliga ytor där 
risken är mycket hög för avrinning till dag- 
och ytvatten.  Kemisk bekämpning bör 
heller inte utföras på ytor som har låg 
biologisk aktivitet som just grusade ytor har. 
Preparat med ättiksyra, mindre än 24 
procent som verksam substans, kan tillåtas i 
kombination med bästa möjliga teknik där 
påverkan på vattendrag till följd av avrinning 
bedöms som försumbar.  

Ansökningar som inkommer till 
miljöförvaltningen gäller främst bekämpning 
av ogräs och då på platser där alternativa 
metoder, som till exempel flamning, innebär 
en risk eller att alternativa metoder inte är 
möjliga.  
 
Spridning på ytor av asfalt eller betong eller 
andra hårdgjorda ytor kräver tillstånd som 
ges av miljöförvaltningen. Kemisk bekämp-
ning bör inte utföras på hårdgjorda eller 
belagda ytor då det ofta råder hög risk för 
avrinning till dag- och ytvatten från dessa 
ytor.  
 
Preparat med ättiksyra, mindre än 24 pro-
cent som verksam substans, kan tillåtas i 
kombination med bästa möjliga teknik för 
att minimera påverkan på omgivningen och 
där påverkan på vattendrag till följd av 
avrinning bedöms som försumbar. 
 
Att förhindra spridning av invasiva 
främmande arter eller andra arter som om-
fattas av föreskrifter om bekämpning som 
Statens jordbruksverk har meddelat. 
Spridningen kräver en anmälan till miljö-
förvaltningen. Vid inkommet ärende ska 
krav ställas på utföraren att utreda alternativa 
metoder. Preparat med ättiksyra, mindre än 
24 procent som verksam substans, kan 
tillåtas i kombination med bästa möjliga 
teknik där påverkan på vattendrag till följd 
av avrinning bedöms som försumbar.    
 

Banvall 
Med banvall avses ett område för spår-
bunden trafik. Till dessa områden har 
allmänheten inte tillträde. Spridningen kräver 
en anmälan till miljöförvaltningen oavsett 
områdets storlek.  
 
Årligen inkommer anmälan av kemisk 
bekämpning på järnvägsspåren från Trafik-
verket. Spridningen utförs under för-
sommaren och preparat som används är 
glyfosatpreparat och ogräsättika.  
 
Användning av glyfosatpreparat på banvallar 
ska succesivt minska. Glyfosatpreparat för 
bekämpning av ogräs kan godkännas på 
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banvallar utanför särskilt känsliga områden 
om det krävs för att upprätthålla säkerheten 
och om alternativa metoder eller preparat 
inte ger tillräcklig effekt. Med särskilt 
känsliga områden avses områden som är 
särskilt skyddsvärda från biotopsynpunkt, 
områden nära vattendrag eller låglänta 
områden som lätt översvämmas samt 
områden där det bedöms föreligga risker för 
människors hälsa eller miljön (till exempel 
tätbebyggelse).  
 
På hamnbanorna samt på bangårdarna 
godkänns endast preparat med ättiksyra, 
mindre än 24 procent aktiv substans.  
 
Ett besök på plats av aktuell handläggare på 
miljöförvaltningen bör göras minst vartannat 
år innan beslut fattas i ärendet. Miljö-
förvaltningen ska alltid begära in foto-
dokumentation i samband med en anmälan 
om bekämpning på hamnbanorna samt på 
bangårdarna. 
 

Områden som inte om-
fattas av krav på tillstånd 
Inom område som inte omfattas av krav på 
tillstånd och som har en sammanhängande 
area överskridande 1 000 kvadratmeter dit 
allmänheten har tillträde. Områdena som 
avses är där allmänheten kan vistas och som 
är allemansrättsligt tillgängliga till exempel 
parkmark, kyrkogårdar, gång- och 
cykelbanor och andra liknande ytor. Undan-
tag är jordbruksmark. Med område i detta 
fall menas den totala yta där det avses sprida 
bekämpningsmedel. Ytan ska på något sätt 
vara sammanhängande och avgränsad som t 
ex ett parkområde eller en parkeringsplats. 
Det innebär att det inte är summan av de 
ytor som avses bekämpas utan hela det 
sammanhängande områdets yta. Spridningen 
kräver en anmälan till miljöförvaltningen.  
 
Vid inkommet ärende ska krav ställas på ut-
föraren att utreda alternativa metoder. 
Preparat med ättiksyra, mindre än 12 pro-
cent aktiv substans, kan tillåtas på 
hårdgjorda ytor i kombination med bästa 
möjliga teknik där påverkan på vattendrag 

till följd av avrinning bedöms som 
försumbar. I vissa fall kan undantag göras 
för bekämpning med glyfosatpreparat men 
då ska punktbehandling utföras.  
 

Vattenskyddsområden 
Spridningen kräver tillstånd från miljö- 
förvaltningen. Tillstånd till användning av 
kemiska bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområde ska omprövas årligen. 
Användning av vissa substanser ska dock 
kunna omprövas under den tid ett tillstånd 
har givits om det framkommer ny kunskap 
om dessa. Vid en prövning ska programmet 
MACRO-DB3 användas.  
 
I dagsläget finns endast ett aktuellt 
vattenskyddsområde i Malmö stad. Här ska i 
första hand skyddsföreskrifter följas, därefter 
ska kemiska bekämpningsmedel bara 
användas i den mån att ingen eller endast 
mycket liten risk föreligger för förorening av 
vattentäkten. På mark som inte är 
jordbruksmark ska särskilda skäl föreligga 
för att kemiska bekämpningsmedel ska 
tillåtas och då vara förenligt med 
vattenskyddsområdets skyddsföreskrift. Sär-
skilt lättrörliga ämnen tillåts inte inom 
vattenskyddsområde med undantag på ler-
jordar där lerlagren är djupare än tre meter 
och avståndet till grundvattnet är tillräckligt 
stort. 
 

Jordbruksmark  
Jordbruksmark är ett samlingsnamn för 
åkermark, ängsmark och naturbetesmark. 
Kemisk bekämpning på ängsmark och 
naturbetesmark är förbjuden. Vad gäller 
åkermark krävs det varken tillstånd eller 
anmälan för kemisk bekämpning utanför 
vattenskyddsområde. Dock gäller andra 
regler.  EU har antagit ett direktiv som säger 
att alla EU-länder ska övergå till användning 
av integrerat växtskydd (IPM). I stora drag 
innebär IPM att förebygga problemen med 

3 MACRO-DB är simuleringsverktyg framtaget av Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram. Verktyget 
används för att lätt kunna bedöma riskerna för att 
bekämpningsmedel hamnar i grundvattnet i olämpliga 
koncentrationer. Den tar hänsyn till markens egenskaper, 
platsens klimat och bekämpningsmedlets rörlighet i marken. 
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skadegörare och ogräs istället för att använda 
bekämpningsmedel. På så sätt kan bekämp-
ningsmedelshanteringen minska genom att 
användningen ska behovs anpassas genom 
alternativa regleringsmetoder ensamt eller 
tillsammans med behovsanpassade pesticid-
doser.  
 
Kemisk bekämpning på av Malmö stad ägda 
jordbruksmark ska successivt minska. Inom 
jordbruket måste detta mål sättas i relation 
till förekomsten av växtskadegörare, som 
kan komma att öka till följd av 
klimatförändringarna. Målet är ändå att så 
långt som möjligt begränsa mängden aktiv 
substans som används, minska preparatens 
farlighet och undvika att aktiv substans 
hamnar utanför avsett spridningsområde. 
Malmö stad kan begränsa användandet av 
kemiska bekämpningsmedel på den egna 
jordbruksmarken genom att skriva in tydliga 
krav i arrendena som medför ett mindre 
bekämpningsmedelsanvändande. 
 
Miljönämnden har kontinuerligt tillsyn enligt 
miljöbalken på jordbruken i kommunen. 
Tillsynen ska leda till att läckaget av 
bekämpningsmedel från det konventionella 
jordbruket begränsas. Tillsynen av jord-
brukens bekämpningsmedelshantering om-
fattar bland annat behörighet, sprutjournaler, 
funktionstest av lantbrukssprutor, förvaring 
av bekämpningsmedlen och påfyllning och 
rengöring av sprutor. 
 

Koloniområden 
Kemiska bekämpningsmedel bör inte 
användas någonstans på koloniområden, 
varken på gemensamma eller enskilda ytor. 
Detta gäller även andra kemiska produkter i 
bekämpningssyfte, som t ex ättika. 
Miljöförvaltningen kommer att jobba för att 
nolltolerans mot bekämpningsmedel inom 
koloniområden ska skrivas in i stadgarna. 
 

Kyrkogårdar 
Kyrkogårdar och begravningsplatser är väl 
skötta platser. Besökare, gravrättsinnehavare 
och anhöriga förväntar sig att gravar och 
allmänna ytor är välansade och håller en hög 

status. Många kyrkogårdar och parker är 
dessutom en viktig miljö för hotade och 
sällsynta växt- och djurarter. Svenska kyrkan 
i Malmö använder inga bekämpningsmedel. 
En miljöpolicy har tagits fram där det nämns 
att inga kemiska bekämpningsmedel ska 
användas. Främst bekämpas ogräs med 
mekaniska metoder såsom harvning av 
gångar.  
 

Skadedjur 
Här avses all yrkesmässig bekämpning av 
skadedjur utomhus. Spridningen kräver 
tillstånd från miljöförvaltningen om det 
avses göras på tomtmark för flerfamiljshus, 
parker och privata trädgårdar dit 
allmänheten har tillträde, gårdar till förskolor 
och skolor, på lekplatser eller på 
idrottsplatser. En bekämpning med 
betesstationer på banvall eller på områden 
större än 1 000 kvm där allmänheten kan 
vistas bedöms åtgärden som en 
punktbehandling varpå en anmälan krävs. 
Vid användning av racuminpuder krävs 
tillstånd från miljöförvaltningen. En 
bekämpning i byggnad omfattas inte av 
tillstånd eller anmälan dock ska miljöbalken 
samt övriga regler som gäller 
bekämpningsmedel och annan 
kemikaliehantering tillämpas.  
 
Aktuella skadedjur att bekämpa är främst 
råttor, getingar och myror. Tillstånd kan ges 
om det krävs ur hälsoskyddssynpunkt, till 
exempel för bekämpning av råttor och 
getingar. I första hand ska dock icke-kemiska 
metoder väljas, t ex nedkylning av 
getingbon. För områden eller fastigheter 
med återkommande skadedjursproblem ska 
en åtgärdsplan tas fram av fastighetsägaren 
eller nyttjanderättsinnehavaren. 
 

Jätteloka (Heracleum 
mantegazzianum) 
Spridningen av bekämpningsmedel kräver 
tillstånd om den avses göras på tomtmark 
för flerfamiljshus, parker och privata 
trädgårdar där allmänheten får vistas, gårdar 
till förskolor och skolor, på lekplatser, inom 
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vattenskyddsområde eller på idrottsplatser. 
Om spridning ska ske på banvall eller på 
områden större än 1 000 kvm där 
allmänheten kan vistas krävs en anmälan. 
 
Malmö stad bekämpar mer eller mindre all 
jätteloka idag mekaniskt. Bestånd av jätte-
loka ska bekämpas effektivt men på ett ur 
miljösynpunkt bästa sätt så att växten 
försvinner alternativt begränsas så att inga 
nya områden uppstår eller befintliga 
områden utökas. I första hand ska växten 
bekämpas på sådant sätt att icke-kemiska 
metoder används. 
 

Undantag 
Undantag från policyn kan i vissa fall behöva 
göras. Det ska då råda en restriktiv 
bedömning. Exempel på undantag kan vara 
bekämpning av skadedjur, växter eller 
insekter som riskerar vålla större skada för 
människors hälsa än användningen av 
kemiska bekämpningsmedel. Accepterade 
skäl kan även vara om särskilt värdefulla 
värden (ekonomiska, kulturella eller natur) 
kan riskeras. Bedömningen ska dock vara av 
engångskaraktär. Generella undantag ska inte 
göras. I samband med ett undantag ska det 
av sökanden skriftligen ha redovisats att 
alternativ till den kemiska bekämpningen 
inte är möjlig av ekonomiska, praktiska eller 
tidsmässiga skäl.   
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