
 

 

Pilotprojekt – Utveckling av en verktygslåda för jordbrukare med 

metoder inom integrerat växtskydd (IPM) från hela Unionen (Europeiska 

Kommissionen/GD AGRI) 

Öppen utlysning för fallstudier 

Inom ramen för det pilotprojekt som vi genomför för Europeiska Kommissionen/GD AGRI, 

inleder vi härmed en öppen utlysning för fallstudier som ska ingå i den pågående studien.  

Även om bekämpningsmedel har funktionen att skydda grödor kan de också ha en negativ inverkan, 

t.ex. på människors hälsa och på miljön. Det är därför som bekämpningsmedel och användning av 

bekämpningsmedel är strikt reglerat både på EU-nivå och nationell nivå. Vidare bidrar EU-

kommissionen till att upprätthålla en hållbar användning av bekämpningsmedel genom Direktiv 

2009/128/EG (Direktivet om hållbar användning – s.k. SUD) som bl.a. främjar användningen och 

implementeringen av integrerat växtskydd eller Integrated Pest Management (IPM). Den 

gemensamma jordbrukspolitiken innehåller också verktyg till stöd för genomförandet av IPM-

principerna som fastställs i SUD-direktivet.  

Det huvudsakliga målet med det pågående pilotprojektet är att ge bakgrundskunskap om de 

mest lovande sätten som kan hjälpa jordbrukare, rådgivare och politiska beslutsfattare att vidare 

minska beroendet av bekämpningsmedelanvändande i EU. Detta förespråkas också i Europeiska 

Kommissionens ”Farm to Fork” strategi och inom ramen för EU:s hållbarhetsstrategi ”Green Deal”. 

Pilotprojektets specifika objektiv är följande: 

1. Tillhandahålla en omfattande beskrivning av de för närvarande tillgängliga 

implementeringsmetoderna för att minska beroendet av 

bekämpningsmedelanvändande (t.ex. policyåtgärder, jordbruksmetoder, teknik, initiativ 

från den privata sektorn så som certifieringar). Studien kommer att genomföra en 

inventering av de mest relevanta verktygen, policyåtgärderna och riktlinjerna som 

utvecklats och används i EU:s medlemsländer; övervakning av skadegörare och ogräs 

och framsynthet, teknik (t.ex. biologisk bekämpning av skadegörare och ogräs med hjälp 

av mikroorganismer/virus, feromoner, växtextrakt); och alternativa metoder (t.ex. 

växelbruk, samodling, blandad växtodling, icke-kemisk ogräsrensning, 

precisionsjordbruk, resistenta sorter, stöd av nyttoorganismer). Inventeringen kommer 

att inkludera initiativ från den privata sektorn och annan offentlig policy som främjar och 

stöder ett minskat beroende av bekämpningsmedelsanvändning. 

2. Bedöma potentialen att minska beroendet av bekämpningsmedelanvändande i 

de metoder som identifierats i Objektiv 1, och bevisa deras effektivitet samt hinder 

(verkliga eller uppfattade) som begränsar deras upptag. I synnerhet kommer studien att 

lista och bedöma dessa hinder samt förklara deras orsaker och möjliga sätt att övervinna 

dem. Studien kommer att undersöka följande drivkrafter och begränsningar: 

- Ekonomiska aspekter (t.ex. tilläggskostnader vs. mervärde) förknippade med 

faktorer som påverkar jordbruksmiljön (t.ex. klimatspecifika, regionala, 

grödspecifika faktorer), inklusive riskhantering (i närvaro eller frånvaro av 

försäkringssystem för avkastnings- eller kvalitetsförluster relaterade till skadegörare 

och ogräs); 

- Andra aspekter kopplade till kunskap, informationstillgänglighet, tillgängliga eller 

kommande tekniker; samt  

- Förhållanden mellan jordbrukare och andra aktörer genom hela livsmedelskedjan.  

3. Föreslå specifika strategier för hur man ska utöka god praxis i hela EU;  

4. Skapa en EU-omfattande databas som innehåller relevant information och vägledning 

för att göra det möjligt för jordbrukare och rådgivningstjänster att minska beroendet av 

bekämpningsmedelsanvändning, och identifiera en lämplig kommunikationsstrategi för att 

sprida den så vitt som möjligt inom EU. 

Studiens slutsatser bör ge användbar information för framtida åtgärder på EU och nationell nivå, 



 

 

inklusive genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken post-2020.  

I detta sammanhang kommer en särskild betoning att läggas på integrerat växtskydd (IPM) enligt 

SUD-direktivet och medlemsländernas riktlinjer. Olika datainsamlingsmetoder kommer att användas 

för att bidra till studiens fyra teman, inklusive fallstudier.  

 

Objektiv och tidslinje för fallstudier 

12 fallstudier kommer att genomföras med syfte att belysa olika sätt att minska beroendet av 

bekämpningsmedelsanvändande. Fallstudierna kommer baseras på konkreta exempel där 

omfattande IPM-policies eller -åtgärder har introducerats sedan 2010. Särskild uppmärksamhet 

kommer att ägnas åt de åtta IPM-principerna (enligt bilaga III i SUD-direktivet) och hur de har 

införts.  

Den här utlysningen för fallstudier riktar sig till olika aktörer som bedriver verksamhet 

inom detta område, inklusive jordbrukare, rådgivare, forsknings- och/eller tekniska 

institut, samt behöriga myndigheter.  

• Fallstudierna kommer att utföras på frivillig basis och kommer att bestå i diskussioner och 

utbyte med vårt forskningsteam. Fokus kommer ligga på förhållanden, hinder och drivkrafter 

som har spelat en roll för att påverka och minska beroendet av 

bekämpningsmedelsanvändning. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hinder som 

kunde ha avskräckt jordbrukare från att agera, och hur dessa hinder har övervunnits/hade 

kunnat övervinnas. 

• Fallstudierna kommer att inkludera aktiviteter i EU:s medlemsstater, men initiativ utanför 

EU inbjuds också att delta i den här öppna utlysningen.  

• Fallstudierna kommer att genomföras under perioden maj-september 2021. 

• För varje fallstudie kommer en rapport att utarbetas och spridas i slutet av pilotprojektet1.  

Om du är intresserad av den öppna utlysningen för fallstudier, ber vi dig att fylla i formuläret 

på nästa sida och skicka det tillbaka till oss senast 21/04/2021. För vidare information kan du besöka 

vår projekthemsida www.agrilpm.eu eller kontakta oss på agriipm@arcadia-international.net.  

 

 

 
1 I enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) 

http://www.agrilpm.eu/
mailto:agriipm@arcadia-international.net


 

 

 

Pilotprojekt – Utveckling av en verktygslåda för jordbrukare med 

metoder inom integrerat växtskydd (IPM) från hela Unionen (Europeiska 

Kommissionen/GD AGRI) 

Öppen utlysning för fallstudier 

 

Initiativets namn: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Projektledarens kontaktuppgifter: ………………………………………………………………………………………… 

Skadegörare/ogräs i fokus: ………………………………………………………………………………………….………. 

Gröda i fokus: ………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Geografisk omfattning: ………………………………………………………………………………………….……………… 

Objektiv: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Startdatum: ………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Initiativets budget: ………………………………………………………………………………………….……………………. 

Involverade aktörer (inklusive en beskrivning av gårdstypologin): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beskriv initiativet (max 1/2 sida): 

 

 

 

 

Observerade resultat fram till nu (max 1/2 sida): 

 

 

 

 

Observerade framgångsfaktorer, hinder och begränsningar (max 1/2 sida): 

 

 

 

 

Motivation till att delta i den öppna utlysningen (max 1/2 sida): 

 

 

 

 

Vänligen skicka ditt ifyllda formulär till agriipm@arcadia-international.net senast 

21/04/2021. För vidare information kan du besöka vår projekthemsida.  

mailto:agriipm@arcadia-international.net
http://www.agrilpm.eu/

