
 

 
      

   

 
    

   
  

  

      
    

   
  

  

 
     

   
              

 

 
  

   

  

 
        

  

 
           

 

 
           

 

 
      

 

  
 

 
 

Anmälan om användning av växtskyddsmedel på skogsmark 

1(2) 

På sidan 2 finns information om hur du ska fylla i anmälan. Skicka anmälan till den kommunala nämnd som 
handlägger ärenden om växtskyddsmedel i den kommun där spridningsområdet är beläget. 

Utförare 
Namn Adress Postnummer, ort 

E-postadress Telefon 

Utförs åt (om annan än utföraren) 
Namn Adress Postnummer, ort 

E-postadress Telefon 

Spridningsområde 
Fastighetsbeteckning Kommun Spridningsområdets areal, hektar 

Ange spridningsområdet på karta eller beskriv här. Kartan bör vara i skala 1:5000–1:20 000. 

Syfte 
☐ Bekämpa vegetation runt plantor

☐ Behandla fångstvirke för att bekämpa granbarkborre

☐ Annat syfte, ange vad:

Växtskyddsmedel 
Verksamt ämne i växtskyddsmedlet Identifikationsnummer (CAS-nr eller EG-nr) 

Utrustning/metod 
Ange utrustning som ska användas eller beskriv metod för att sprida 

Dos 
Dos som ska användas i förhållande till rekommenderad dos på etikett eller informationsblad 

Tidpunkt 
Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen 
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Övriga upplysningar 



 

 

  
 

  
 

    
   

     
   

  
 

  

   
   
  

    
 

    
 

  

  
      

    

   
   

2(2) 

Information till anmälan om användning av växtskyddsmedel 
på skogsmark 

Du ska anmäla i följande fall 
Om området har en sammanhängande area över 1 000 kvadratmeter där allmänheten 
får färdas fritt och behandlingen inte utgör punktbehandling. De vanligaste 
behandlingarna som ska anmälas är: 

• Bekämpning av vegetation runt plantor.
• Behandling av fångstvirke för att bekämpa granbarkborre.

Du ska inte anmäla i följande fall 
Om behandlingen utgör punktbehandling enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SKSFS 2016:2) om användning av växtskyddsmedel på skogsmark och 
har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att 
skadas. Punktbehandling på skogsmark kan vara 

• insekticidbehandling av barrträdsplantor i fält
• stubbehandling mot rotröta

• viltskyddsbehandling.

När ska du skicka in anmälan? 
Minst fyra veckor innan spridningen påbörjas. 

Vart ska du skicka anmälan? 
Till den kommunala nämnd som handlägger ärenden om växtskyddsmedel i den 
kommun där spridningsområdet är beläget. 

När ska du informera allmänheten? 
Minst en vecka före spridningen ska informationen sättas upp med väl synliga anslag. 
Vid de tre punktbehandlingarna som beskrivs ovan behöver inte allmänheten informeras. 

Var finns mer information? 
På Skogsstyrelsens webbplats Användning av växtskyddsmedel 

https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-av-vaxtskyddsmedel/
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