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Remiss Fi2017/04821/S2 
 

 

Yttrande över utredningen om ”Skatt på kadmium i vissa produkter och 

kemiska växtskyddsmedel” 
 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har beretts möjlighet att till Finans-

departementet lämna remissvar på utredningen om skatt på kadmium i vissa produkter och 

kemiska växtskyddsmedel. 

 

Yttrandet är lämnat med utgångspunkt i betänkandet ”Skatt på kadmium i vissa produkter 

och kemiska bekämpningsmedel” (SOU 2017:102). 

 

Sammanfattning av KSLA:s yttrande  

 

• KSLA delar utredningens uppfattning om betydelsen av fortsatta insatser för att begränsa 

tillförseln av kadmium till odlingsmarken för att därmed minska risken för upptag i 

skördeprodukter och därmed intag och exponering via odlad livsmedelsråvara. På samma 

sätt delar akademien uppfattningen om vikten av fortsatt arbete med att minska miljö- och 

hälsoriskerna vid användningen av kemiska växtskyddsmedel. Det finns absolut inga 

invändningar mot målsättningen att minska påtalade risker för miljö och hälsa. Däremot 

föreligger starka invändningar, tvivelsmål, om att föreslagen beskattning på angivna 

insatsmedel utgör rätt väg för det fortsatta och viktiga arbetet med att minska i utredningen 

redovisade miljö- och hälsorisker. 

 

• Miljöpåverkan måste bedömas i ett helhetsperspektiv. Fastlagda miljömål skall bidra till 

att värdera såväl faktisk nytta som kostnadseffektivitet för valda och vidtagna åtgärder. 

Föreslagna, riskdifferentierade skatter, bedöms ha mycket liten betydelse för att ytterligare 

minska angiven miljö- och hälsorisk. Redan nu gällande bestämmelser med dess gränsvärden 

styr redan i en riktning som miljömålen anger. 
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I detta sammanhang finns det anledning att peka på hur förslaget med olika skatt på olika 

kategorier av växtskyddsmedel leder till en ”utökad granskning”. Sverige har genom KEMI, 

redan nu, en mycket omfattande granskning och därmed riskbedömning för använda 

växtskyddsmedel.  

 

• Föreslagen utökad skattelagstiftning kommer att medföra ökade kostnader som ytterst 

kommer att belasta primärproduktionen och därmed leda till konkurrens-nackdelar. Detta 

rimmar illa med den nu antagna livsmedelsstrategin som har till uppgift att främja en 

inhemsk råvaruproduktion och livsmedelsförädling. 

 

• KSLA anser inte att utredningen tillräckligt har beaktat den samlade effekten, påverkan, 

för att erhålla minskad miljö- och hälsorisk i de fall utredningen redovisar. Flera andra källor 

för påverkan berörs inte av framförda förslag.  
 

• Utredningen klargör inte i vilken omfattning förväntade skatteintäkter kan återföras som 

FoU-medel till näringen för att därmed minska den totala konkurrensnackdelen eller om 

avsikten är att beräknade skatteintäkter enbart skall tillföras staten.  

 

Kadmium och växtskyddsmedel i ett hållbart jordbruk 

 

Hållbara odlingssystem uppfattas och betonas allt oftare som en nödvändighet och 

självklarhet. I rubricerad utredning framförs ett förslag på kadmiumskatt som ett 

kompletterande styrmedel för att begränsa kadmiumtillförseln till odlingsmarken. Syftet är 

att minska tillförseln för att därmed minska upptaget i skördeprodukter och i förlängningen i 

våra livsmedel. 

 

Utredningen framför också att det kan vara lämpligt påföra en skatt på växtskyddsmedel som 

ett ytterligare styrmedel för att minska miljö- och hälsoriskerna vid användning av 

växtskyddsmedel.  

 

Utredningen lyfter fram två viktiga områden, begränsa kadmiumtillförseln och säkrare 

växtskyddsanvändning, där det är angeläget med ytterligare insatser i syfte att tillskapa bra 

miljö och god hälsa. Många viktiga åtgärder har gjorts och det pågående arbetet inriktas i 

mycket hög grad på att nå de syften som utredningen pekar på. Det är viktigt att bygga 

vidare på etablerade åtgärder samt att detta inte innebär införande av tunga administrativa 

system och att vad som görs ”drabbar lika” för att upprätthålla konkurrensmöjlighet. 

 

Punktskatter betraktas som effektiva men ett införande enligt föreslagen modell måste 

noggrant utvärderas mot förväntad effekt av redan planerade och insatta åtgärder som för 

Integrerat Växtskydd, den allmänna tillsynsverksamheten och tillståndsprövningen inom 

växtskyddsområdet. 

 

En skatt på kadmium bedöms leda till ökat fokus på att utnyttja råfosfat med lågt kadmium-

innehåll, ett förhållningssätt som redan i hög grad frivilligt gäller inom näringen. I allt fler 

sammanhang är det aktuellt att nyttiggöra växtnäring i olika kretsloppsprodukter. Ofta är 

innehållsdeklarationen otillräcklig och det finns anledning peka på vikten av en bredare 

genomlysning av kadmiumflödet, bl. annat via atmosfäriskt nedfall.  

 

Några särskilda kommentarer, detaljer 

 

Rapporten lämnar ett bra underlag för att visa på olika flöden av kadmium och insatser av 

olika växtskyddsmedel. Följande kommentarer är inte listade med någon prioritetsordning.  
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• Föreslagen skatt på växtskyddsmedel skall grundas på antal ha doser. Detta kan leda till 

oacceptabla kostnader i grödor som odlingsmässigt kräver flera behandlingar. 

Det kan inte vara rimligt att kostnaden för odling av ex. lök och potatis skall belastas i en 

omfattning som kan leda till att dessa grödor i stället odlas utanför vårt land (ofta med sämre 

miljöhänsyn) och därefter importeras för svensk konsumtion. Detta är väl påtalat i 

utredningen men KSLA vill likväl lyfta frågan då en begränsad tillgång på viktiga 

insatsmedel kan motverka syftet i den nu fastlagda Livsmedelsstrategin. 

En begränsad tillgång av växtskyddsmedel leder också till upprepade insatser med samma 

aktiva substanser vilket innebär en uppenbar risk för ökad resistensbildning.  

 

• I utredningen anges vilka produkter som skall åläggas skatt. Grundprincipen är att skatt 

införs på produkter, situationer, som innebär att ”ny” kadmium förs in i odlings-systemet. 

Atmosfäriskt nedfall kommer att exkluderas då detta till stor del tillförs från utlandet. Detta 

kan bedömas som en rimlig förklaring men skall samtidigt ställas i relation till att det 

atmosfäriska nedfallet i många fall är den helt dominerande tillförselposten för svensk 

odlingsmark. 

Frågan är ytterst relevant då föreslagen skatt kommer att belasta betydligt mindre 

påverkande tillförselposter och därmed den långsiktiga påverkan på odlingsmarken. 

 

• En kategori för föreslagen beskattning är kalkprodukter med undantag för socker-

brukskalk. Det finns anledning att utvärdera vilken effekt föreslagen skatt kommer att få på 

den nu aktuella strukturkalkningen. Denna åtgärd är starkt rekommenderad av bl.a. 

Vattendistrikten för att minska transporten av fosfor till vattendragen och i förlängningen till 

våra kustnära hav. 

Miljömålskonflikten blir tydlig och det viktigt att utvärdera vad den föreslagna skatten kan 

innebära i form av neddragen eller utebliven strukturkalkning som en idag starkt framförd 

åtgärd för att nå en bättre förbättrad vattenmiljö. 

 

• Det saknas en mer fullödig genomgång av faktisk tillförsel via olika organiska 

”restprodukter” till jordbruket. Ett exempel utgör växtnäringsprodukter med ursprung i 

fiskindustrin. Fisk och skaldjur kan ofta ha ett högt innehåll av kadmium. I detta 

sammanhang finns anledning påtala svårigheten att många gånger erhålla tydlig 

innehållsdeklaration på olika avfalls- och kretsloppsprodukter. Organiska restprodukter som 

används som gödselmedel blir också en handelsvara över gränserna och bör därför också 

tydligt deklareras och beskattas för att uppnå styrande effekt på valet av råvaror inom 

ekologisk odling. 

 

• Längre transporter blir en realitet om kalkråvara skall tas från andra brott än idag. Kalk är 

en produkt med höga transportkostnader i förhållande till produktvärdet. Ökade transporter 

ligger inte i linje med att uppnå fastlagda miljö- och klimatmål och också kan innebära risk 

för minskad kalkning med ökad kadmiumhalt som resultat. 

 

Stockholm, dag som ovan 
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