• Förvara bekämpningsmedel i originalförpackning och oåtkomligt
för barn.
• Använd inte bekämpningsmedel på platser där barn vistas.
• Spruta i lugnt väder, gärna svalt och inte i direkt solsken. Då
hamnar medlet där det ska och man slipper brännskador. Vid regn
uteblir effekten.
• Använd inte bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor eftersom de
lätt kan komma ner i dagvattenbrunnar.
• Följ doseringsanvisningen och beräkna noga hur mycket som ska
gå åt. Använd aldrig mer än 0,5 dl färdigblandad sprutvätska per
kvadratmeter.
• Köp hem precis den mängd som behövs. Alla rester av kemikalier
ska lämnas till mottagningsstation för farligt avfall.
• Bekämpningsmedel av klass 1L eller 2L kräver särskild utbildning.
• Tillstånd från miljökontoret krävs bland annat för att sprida bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor, tomtmark till flerfamiljshus, på
gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser, parker och trädgårdar samt på idrotts- och fritidsanläggningar.

Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunernas miljökontor, Länsstyrelsen och Regionförbundet
Jönköpings län.
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Släpp in naturen
Guide till en trädgård fri
från kemiska bekämpningsmedel
Fåglar, fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor håller skadedjuren i balans och pollinerar dina växter. De kan lockas
med blommande växter, holkar, buskage, stenrösen eller
en vattendamm.
Släpp in naturen i din trädgård, på din gård eller på golfbanan så får du god hjälp att bekämpa skadeinsekter.

Det finns en hel del bekämpningsmedel att köpa för hemträdgårdsbruk. Idag är de flesta av typen såpor, oljor och nyttoorganismer som
även ekologiska odlare får använda. Kemiska bekämpningsmedel
påverkar inte bara den insekt eller växt som de är avsedda att ta död
på. Fel använda kan de finnas kvar i dina grönsaker när du ska äta
dem, eller komma ut i vattendrag och ner i grundvattnet. Använd
därför så lite kemiska medel som möjligt.

Som privatperson kan det vara svårt att skaffa sig kunskaper och
rutiner för att hantera bekämpningsmedel på rätt sätt. Det blir lätt
spill i samband med tillblandning av sprutvätska och rengöring av
sprututrustning. Detta är farligt avfall och ska inte hamna i avloppet.
Dessutom kan du bli ofrivilligt exponerad för sprutmedlen genom
inandning och stänk.

Tips på miljövänlig bekämpning av
ogräs och skadegörare
• Marktäck mellan växterna med gräsklipp, halm eller flis.
• Fiberduk kan förhindra skadeinsekter i t.ex. morötter.
• Såpvatten två gånger i veckan kan bekämpa löss på bl.a. rosor.
• Använd såpoljeblandning mot rönnbärsmal veckan efter midsommar och upprepa efter en vecka. Vispa ihop 1 dl såpa och 2
dl rapsolja och späd med 10 liter vatten.
• Rensa stenbelagda områden och grusgångar mekaniskt med

Att tänka på om du ändå använder
kemiska bekämpningsmedel

t.ex. hacka eller skyffeljärn.
• Använd bränning/flamning (inte intill byggnader) eller hetvatten på oönskade växter.
• Gödsla inte gräsmattan för sent på hösten. Det försämrar invintringen och kan öka svampangreppen, t.ex. snömögel. Räfsa
gräsmattan efter hand som snön smälter på våren. Detta minskar
risken för svampsjukdomar.
• Kalka din gräsmatta var tredje år. Använd 1 hg kalk per kvadratmeter på hösten eller tidig vår. En gräsmatta som växer bra tål
slitage bättre och håller ogräs och mossa borta.
• Fler tips finns på ograsradgivaren.slu.se

• Läs etiketten och bruksanvisningen noga innan du använder ett
bekämpningsmedel. Använd helst färdigblandade medel i sprayflaska eller med avstrykare. Ska du blanda själv, stå utomhus på
gräsbevuxen mark.
• Bekämpningsmedel får absolut inte komma ner i avloppet. Reningsverken klarar inte att ta bort bekämpningsmedel ur avloppsvattnet. Gör rent sprutan utomhus efter varje användning.
• Skydda dig själv med handskar, stövlar och täckande klädsel, som
också ska göras rena efter utfört arbete. Sist tvättar du dig själv noggrant.

