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ABSTRACT  

Recommendations from World Health Organization encourage to increased intake of fruits 
and vegetables, concurrently as the use of pesticides and their influence of the quality of fruit 
and vegetable has been greatly discussed. Increased intake of conventional fruit and 
vegetables increases the content of certain chemical substances in the human body. The 
purpose of this study was to examine the pesticide residues in two fruits and two vegetables 
and to gain a deeper understanding about how different chemicals affect human health. The 
methods used were a survey based on a literature study based on article searches in the 
databases Discovery and PubMed.  Articles corresponding to the study’s aim were included. 
Exposure to pesticides can pose various risks to human health; e.g. increased risk of cancer 
and / or endocrine disruptors. However an intake of organic vegetables reduces the risk of 
exposure to pesticide residue. 
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SAMMANFATTNING 

Idag används kemikalier inom de flesta områden exempelvis inom skogsbruk, jordbruk och 
livsmedelsproduktion. Inom jordbruk används många kemiska ämnen som kan vara skadliga 
för människors hälsa och för miljön. Dessa kemikalier används med olika syfte bland annat 
för att förebygga skador och förlust på skörden, längre hållbarhet och för att förbättra 
produktkvaliteten.  Vissa medel används i ett tidigt stadie vissa andra efter skörden. Därför 
kan man hitta flera olika kemikalier i en och samma frukt respektive grönsak. Detta gör att 
människor exponeras för många olika kemikalier samtidigt. Dessa kemikalier kan samverka 
och ge en helt annan effekt än vad varje ämne för sig kan orsaka. Idag vet man väldigt lite om 
de effekter som uppstår vid exponering av varje enskilt ämne samtidigt exponering till en 
cocktail av olika kemikalier.  Forskning visar att dessa substanser är skadliga för människors 
hälsa. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka resthalter av bekämpningsmedel som 
påträffas i äpple, jordgubbe, tomat och potatis. Samtidigt undersöks vilka risker som är 
förknippade med de bekämpningsmedel som vanligtvis påträffas i dessa frukter och  
grönsaker.  

Enligt Livsmedelverkets rapport från 2013 finns det rester av bekämpningsmedel i äpple, 
tomat och jordgubbar. De ämnen som förekommer mest och som rapporten har tagit upp är 
Fludioxinil, Dimetoat, Pyraklostrobin, Boskalid, Pyrimetanil, Acetamipird, Mankozeb och 
Cyprodinil. Resthalter i potatis påträffades. Riskerna av de olika preparaten varierar. Det 
visar sig att vissa av dem är så toxiska att de kan framkalla cancer och vissa kan vara 
hormonstörande. Men för vissa ämnen är kunskapsbristen fortfarande stor. En del av de 
ämnen som hittades i potatis är förbjudna men kommer till Sverige i importerade mat 
exempelvis klorprofam. Fludioxinil som påträffades i tomat är hormonstörande. Bosccalid 
som förekom i äpplen misstänks vara cancerframkallande. Karbendazim i tomat och äpplen 
klassas av kemikalieinspektionen som cancerframkallande, hormonstörande och 
reproduktionsstörande. 

Även i ekologisk odlade frukt och grönt kan det förekomma resthalter men i mindre mängder 
vilket indikerar att det är bra alternativ att välja ekologiska frukter och grönsaker för att 
minska risken att utsätta sig för farliga ämnen via födan. 

 

Nyckelord: Bekämpningsmedelsresthalter, Människohälsa, Frukt och grönsaker, 
Gränsvärde 
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BETECKNINGAR 

Acceptabelt dagligt intag (ADI) 

Den högsta mängd av ett ämne som kan konsumeras under hela livstiden utan hälsorisk. ADI 
anges i mg/kg kroppsvikt/dag. 

Akut referensdos (ARfD) 

Den högsta mängd av ett ämne som en konsument inta under en begränsad tidsperiod. 
(Vanligtvis en måltid och upp till ett dygn)utan hälsorisk. Den anges i mg/kg kroppsvikt. 

Bekämpningsmedel  

Kemiska eller biologiska preparat som används för att motverka eller förebygga skador som 
orsakas av växter, djur eller mikroorganismer på människors hälsa eller på egendom. 

Gränsvärde (Maximum Residue Level, MRL) 

Den maximala mängd av et ämne (mg/kg) som tillåts i ett livsmedel 

EFSA ( European Food Safety Authority) 

Europiska myndigheten för livsmedels säkerhet 
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1 INLEDNING 

Den samhälls utveckling som har skett efter andra världskriget i den industrialiserade 
världen utmärks av ett ökande välstånd och högre levnadsstandard med ändrad livsstil. 
Efterfrågan på bättre livsmedel, arbetskraftförändringar och teknikutveckling har lett fram 
till rationalisering av livsmedelproduktionen. Detta främst med hjälp av olika kemikalier som 
används för att motverka skador. Användningen av bekämpningsmedel ökar runt om i 
världen och idag används kemiska preparat inom de flesta områden. Krav på ökad 
avkastning, jordbrukets specialisering, monokulturer, samt ökad mekanisering är faktorer 
som ökat behovet av bekämpningsmedel (Albin et al., 2010). Att använda kemiska preparat 
är inte den enda utvägen för att minska förluster från skadegörande insekter utan det finns 
olika sätt för att bli av med dessa, exempelvis genom att använda varierad växtföljd eller 
biologiskt bekämpning. Men att bekämpa skadegörare med bekämpningsmedel är den metod 
som ökat mest. Rester av bekämpningsmedel kan påträffas i livsmedel till följd av att grödor 
behandlats med bekämpningsmedel under odling, lagring eller transport 
(Kemikalieinspektionen, 2012).  De bekämpningsmedel som används tidigt under odlingen 
eller bryts ner snabbt förekommer bara i undantagsfall som rest i våra livsmedel. Substanser 
som används nära eller efter skörd kan finnas kvar i livsmedlen när de når konsumenterna 
(Livsmedelverket, u.å a ). För att kontrollera och säkerställa om livsmedlen innehåller rester 
av olika substanser som kan överskrida gällande gränsvärden analyserar Livsmedelverket 
årligen flera tusen prover. Proverna görs huvudsakligen på frukt, bär, grönsaker och potatis. 
Syftet med dessa kontroller är att se till att användningen av bekämpningsmedel inte ger 
resthalter som överskrider gränsvärdena, övervaka att bekämpningsmedel inte används 
olagligt, samt att bedöma om konsumenterna löper risk att exponeras till toxiska ämnen 
(Livsmedelverket, u.å. a).  

Även om många av de bekämpningsmedel som används i Sverige inte är lika akut giftiga som 
tidigare blir problemen svårare att hantera, eftersom kunskapsunderlaget för att bedöma 
riskerna är för litet. Människor exponeras kontinuerligt för låga doser av en blandning av 
många olika bekämpningsmedel (Livsmedelverket, u.å b). Kunskapsbristen är stor när det 
gäller risk och effekter av exponering för en blandning av kemiska preparat. Det handlar om 
både långsiktiga och indirekta effekter på människors hälsa. 

1.1 Bakgrund 
Rekommendationer från WHO (World Health Organization) och Livsmedelsverket 
uppmanar till ökat intag av frukter och grönsaker. Frukt och grönsaker innehåller vitaminer 
och mineraler som kroppen behöver för att människor ska må bra. Livsmedelsverket har 
därför kostrådet ”Ät mycket frukt och grönsaker”. En starkare rekommendation är att vi får i 
oss 500 gram om dagen (Pearson, et al., 2013).  Idag ser vi att konsumtion av frukt och 
grönsaker har fördubblats under perioden 1980 till 2011 (Eidstedt, 2013). Men i samband 
med vår konsumtion av dessa livsmedel utsätts vi för en mängd olika bekämpningsmedel, 
naturliga gifter, tungmetaller och ämnen som bildas vid tillagning eller läcker från 
förpackningsmaterial. 
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1.2 Problemformulering  
World Health Organization och Livsmedelsverket rekommenderar att vi ökar intaget av frukt 
och grönsaker. Men med ett ökat upptag av konventionellt odlade frukter och grönsaker ökar 
risken för exponering av olika bekämpningsmedel som kan skada människors hälsa och 
påverka dem negativt. Med en växande oro bland allmänheten bör man vara medveten om 
vilka bekämpningsmedel som förekommer i konventionellt odlade frukter och grönsaker. 
Samtidigt att vara medveten om vilka risker kan de ha på hälsan. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka bekämpningsmedelsrester som 
förekommer i äpple, jordgubbe, potatis och tomat. Samtidigt undersöka om det finns 
resthalter av bekämpningsmedel i dessa livsmedel som överskrider gällande gränsvärden, 
och vilka hälsorisker som är förknippad med dessa ämnen. 

1.4 Frågeställningar 
Frågeställningar som ska besvaras med denna uppsats är: 

• Finns det resthalter av bekämpningsmedel i konventionellt odlade frukter och 
grönsaker? 

• Om det finns rester av bekämpningsmedel vilka är de mest förekommande och vilka 
överskrider gällande gränsvärden? 

• Vilka risker är förknippade med de resthalter som förekommer i äpple, jordgubbe, 
potatis och tomat som omfattas i denna studie? 

• Hur kan man minska riskerna att människor exponeras av rester av 
bekämpningsmedel i frukter och grönsaker? 

1.5 Avgränsning  
Jag har avgränsat arbetet till två grönsaker och två frukter. Grönsakerna som jag har valt är 
potatis och tomat och frukterna är jordgubbe och äpple. I och med att det finns så många 
kemikalier i de olika livsmedlen har jag avgränsat mig till de ämnen som nämns i 
livsmedelsverkets kontrollrapport 2013 (Livsmedelsverket, 2013). Samtidigt effekter av 
de ämnen som påträffades i potatis, tomat, äpple och jordgubbe på människors hälsa. 
Geografiskt har jag begränsat studien till den svenska marknaden för dessa produkter. 
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2 METOD 

För att besvara rapportens syfte och frågeställningar valdes litteraturstudie som metod. 
Vetenskapliga artiklar söktes i Mälardalens högskolas databaser speciellt sökmotorn 
Discovery. Sökning gjordes med nyckelorden ”pesticide residue, vegetables, fruit, health”. 
Därefter har relevanta artiklar valts. Efter granskning och läsning sammanfattas resultaten i 
rapporten. För att veta vilka bekämpningsmedel som förekommer i respektive grönsak eller 
frukt har livsmedelsverkets kontrollrapport från 2013 använts (Livsmedelverket, 2013). I 
livsmedelverkets rapport saknades information om rester av bekämpningsmedel i potatis 
därför har information från Naturskyddsföreningsrapport från 2008 hämtats 
(Naturskyddsförening, 2008). För att undersöka effekterna av de bekämpningsmedel som 
finns i just de fyra valda livsmedlen. 

3 LITTERATURSTUDIE  

3.1 Bekämpningsmedel 
 Bekämpningsmedel är ett samlingsnamn för ett antal olika kemiska preparat som används 
för att bekämpa skadeinsekter. Inom jordbruk används dessa ämnen för att bekämpa 
mikroorganismer, växter eller djur som orsakar skada eller olägenhet, exempelvis bakterier, 
ogräs, skadeinsekter (Nationalencyklopedin, u.å.a). Bekämpningsmedel kan påverka 
människors hälsa och miljön negativt för vissa bekämpningsmedel är toxiska. Det innebär att 
de inte fyller någon biologiskt funktion hos organismerna. Vissa faktorer påverkar toxiciteten 
hos kemikalierna bland annat den kemiska strukturen hos ett ämne bestämmer graden av 
toxiciteten, de kan orsaka utsöndring eller hämma enzymer och på så sätt rubba biologiska 
processen i organismerna (Edling et al., 2010). När ett kemiskt preparat bryts ner i kroppen 
är ibland metaboliten mer toxiskt än de ursprungliga kemiska ämnena (Alewu, B. Nosiri, 
2011). De andra faktorerna som påverkar toxiciteten är biologiska och genetiska faktorer. För 
att få bästa möjliga resultat och förenkla användningen av de olika ämnena är 
bekämpningsmedel indelade i olika grupper (Edling, et al., 2010) för bekämpning av olika 
saker. Tabell 1 visar indelningen av bekämpningsmedel efter användningsområde.   
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Table 1 Indelning av bekämpningsmedel 

Pesticider Användningsområde 

Herbicider Mot ogräs 

Fungicider Mot svamp, angriper mest potatis men även andra växter 

Insektcider Medel mot skadeinsekter 

Molluskicider Medel mot blötdjur som musslor, snäckor och singlar 

Nematicider Medel mot nematoder(rundmaskar) 

Rodenticider Medel mot gnagare 

Acaricider Medel mot spinn 
 

För att kunna sälja, överlåta eller använda ett bekämpningsmedel ska det vara godkänt av 
kemikalieinspektionen. Innan ett bekämpningsmedel kan godkännas måste det kontrolleras 
av kemikalieinspektionen. Med det menas att det ska avgöras om medlet håller måttet ur 
hälso- och miljösynpunkt och dels om medlet är tillräcklig effektivt mot ogräs eller 
skadegörare. Godkännandet av medlet gäller högst i fem år och därefter ska en omprövning 
ske och medlet ska godkännas igen. Om nya kunskaper gällande det tillåtna preparatet 
kommer eller om förhållanden ändras får kemikalieinspektionen återkalla beslutet. För 
godkännandet baseras på nuvarande kunskap. Samtidigt kommer nya kemikalier till 
användning och det antas att de är mindre toxiska men enligt Samsel och Seneff ,( 2013) är 
många av de nya bekämpningsmedlen fortfarande skadliga.  Att undvika riskerna med 
kemikalier blir oftast en utmaning för konsumenterna. Ekologiskt odlade frukter och 
grönsaker utgör ett alternativ för att åtminstone inte exponeras för bekämpningsmedel via 
den mat som man äter (Magner,J. Wallberg, P. Sandberg,J. Palm Cousins,A 2015). För att 
kunna minska användningen av bekämpningsmedel och använda naturresurserna som 
energi, mark och vatten på ett långsiktigt sätt kan man satsa på ekologiskt produktion. I 
Sverige finns många organisationer som arbetar med ekologiskt produktion. . De vanligaste 
miljömärkningarna som finns på svensk marknad är exempelvis KRAV, SVENSKT SIGILL, 
BRA MILJÖVAL, EKOLOGISKT JORDBRUK OCH SVANEN.  Krav är en av de 
organisationer som arbetar inom området ekologiskt produktion i Sverige och har ett brett 
sortiment (krav, 2017). 

3.1.1 Försiktighetsprincipen  

Enligt Miljöbalken 2kap.3§ bör man ta hänsyn till försiktighetsprincipen vid varje 
verksamhet.  

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässigt verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så fort det finns skäll att 
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anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön”. 

 

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som är fastställda av Sveriges riksdag och regering. En av 
dessa mål är målet ”Giftfrimiljö”.  Målet innebär att det till år 2020 ska finna förutsättningar 
för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Riksdagens definition av 
miljömålet är så här: 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundnivåerna.” 

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används löpande vid 
uppföljningsarbetet av målet. Det finns sex preciseringar av miljömålet Giftfrimålet som 
också är fastställt av regeringen: 

• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen 
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exp0neringsvägar inte är skadlig 
för människor eller den biologiska mångfalden. 

• Användningen av särskilt farliga ämnen 
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört. 

• Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper 
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och 
uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen 
och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. 

• Förorenade områden 
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön. 

• Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper 
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för 
riskbedömning. 

• Information om farliga ämnen i material och produkter 
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är 
tillgänglig. 
Man ser tydligt att dessa mål verkar vara svårt att uppnå i och med att fortfarande 
användningen av farliga ämnen ökar. En ökad användning av farliga ämnen innebär en ökad 
human exponering och negativ miljöpåverkan. Det är därför viktigt att den enskilde 
konsumenten är medveten om vad det innebär när han/ hon konsumerar konventionella 
livsmedel.   

3.1.2 Gränsvärde 

Ett viktigt gränsvärde är den maximala mängden av en substans (Maximum Residue Level, 
MRI) som tillåts i ett livsmedel för att det ska kunna konsumeras utan risk. För att kunna 
fastställa ett gränsvärde ska man ha toxikologisk riskvärdering och resthalts försök utförda 
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enligt den rekommenderade användningen(Livsmedelsverket, u.å a).  Samtidigt ska man 
utgå från den så kallade ALARA- princip. ALARA står för As Low as reasonable achievable  
ALARA  innebär att gränsvärden sätts så lågt som möjligt utifrån det som går att uppnå 
genom etablerade jordbruks-, fiskeri- och produktionsmetoder och med hänsyn till de risker 
som konsumtion av livsmedlet medför. Samtidigt utifrån vad som går att uppnå genom ett 
strikt urval av råvaror för tillverkningen. I livsmedel som är avsedda för spädbarn och 
småbarn ska förekomsten av främmande ämnen begränsas speciellt mycket. Och därför har 
livsmedel för barn lägre gränsvärde än livsmedel avsedda för vuxna (Livsmedelsverket, 
2016).  

Syftet med fastställningen av gränsvärden är att skydda konsumenter och möjliggöra 
internationell handel. Parallellt för att säkerställa att GAP eller bruksanvisningen har följts 
(Livsmedelsverket, u.å.a). Vid utvärdering och fastställandet av gemensamma gränsvärden 
inom EU deltar livsmedelverket. I samband med prövning av ansökan om godkännande av 
bekämpningsmedel i Sverige jämför Livsmedelverket de resthalter som förväntas i de 
livsmedel som ingår i ansökan vid den tänkta användningen, med gällande gränsvärde 
(Livsmedelsverket, u.å a) 

EU:s förordning (EG) 396/2005 harmoniserade gränsvärdena för växtskyddsmedelsrester i 
eller på livsmedel sedan september 2008. Det innebär att samma gränsvärde gäller för en 
viss substans i ett livsmedel, oavsett vart det framställs. Förordningen omfattar växtskydds 
medel som används eller som tidigare använts i jordbruket inom eller utanför EU. För att 
kunna fastställa gränsvärden ska hänsyn tas till säkerheten för alla konsumentgrupper 
inklusive spädbarn, barn och vegetarianer. Ansvarig myndighet för riskvärdering som 
baseras på den aktiva substansens egenskaper är förutom medlemsstaterna EFSA (European 
Food Safety Authority)( Livsmedelsverket, u.å. a) 

 Gränsvärdet i många fall är 0,01 mg/kg. Om det finns en faktisk användning av en substans 
på en gröda kan gränsvärdet sättas högre, men det finns alltid en säkerhetsmarginal mellan 
den nivå som tillåts i livsmedel och den nivå som skulle kunna ge hälsoeffekter(Edling et al., 
2010). När ett gränsvärde har fastställts så ska det inte överskridas. 

 

3.2 Förekomsten av bekämpningsmedel I konventionellt odlade 
frukter och grönsaker 

 

Enligt (Livsmedelsverket, 2013) finns det bekämpningsmedels rester i både svenskodlade och 
importerade konventionell odlade frukter och grönsaker. Rapporten har inte tagit upp alla de 
bekämpningsmedel som påträffades i varje produkt utan bara de som var ”vanligast”. För 
tomater tog rapporten bara upp de ämnen som inte var godkända för användning vid tomat 
odling. I rapporten från 2014 har man inte tagit stickprov på potatis, därför har information 
tagits från Naturskyddsförening som tog upp de bekämpningsmedel som används vid potatis 
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odling. De vanligaste bekämpningsmedlen som påträffades i potatis, tomat, äpple och 
jordgubbe finns i tabell 2 nedan: 

Table 2 Bekämpningsmedel som påträffades i de fyra livsmedlen 

Livsmedel Bekämpningsmedelsrester 

Potatis Mankozeb, Shirlan, Ranman. 

Tomat Fludioxinil 

Äpple  Dimetoat, pyraklostrobin, boskalid  
pyrimetanil ,acetamiprid 
 

Jordgubbe boskalid , fludioxinil, cyprodinil  
 

 

3.2.1 Potatis och tomat 

 Potatis har den vetenskapliga namnen (Solanum Tuberosum), och är en art i familjen 
potatisväxter. Potatis är ett hälsosamt livsmedel som innehåller gott om mättande 
kolhydrater, vitaminer, kostfibrer samtidigt som den är fettsnål (Naturskyddsförening, 
2008).  Potatis är en flerårig ört som bildar underjordiska stamknölar, potatisar. Bladen är 
stora och olikformigt parbladiga, och blommar under (juni-juli). Blommorna har en 
stjärnformigt, vit, gulaktigt, rödaktigt eller blå mot blåviolett krona med utskjutande, 
hopstående, gula ståndarknappar. Hela växten förutom knölarna är giftig 
(Naturskyddsförening, 2008) då den innehåller alkaloiden solanin som är ett giftigt ämne. 
Själva potatisen är inte en del av roten utan en ombildad stam del. Om knölen utsätts för ljus 
bildas det fotosyntetiserande gröna färgämnet klorofyll och solanin. Den vanligaste potatis 
sorterna i Sverige är Bintje, King Edward, Sola, Ukama och Mandel. Vanligtvis indelas de 
odlade potatissorterna i två huvudgrupper efter användning: fabrikspotatis och matpotatis. 
Från fabrikspotatis framställs i förstahand stärkelse och alkohol (Tynd, 2012). 

 Enligt Naturskyddsföreningen (2008) är konventionell odlade potatis den mest besprutade 
jordbruksgrödan i Sverige. För att förhindra svampsjukdomen bladmögel. I genomsnitt 
besprutas svensk potatis 7,5 gånger under en växtsäsong. Mest krävande är de vanligaste 
sorterna Bintje och King Edward. De mest förbrukade bekämpningsmedel mot 
svampangrepp är idag Shirlan och Ranman som är mycket giftiga för vattenlevande 
organismer och kan medföra långtidseffekter på vatten miljön. Samtidigt som de är direkt 
skadliga för bin och andra pollinerade insekter (Naturskyddsförening 2008). År 2006 
användes även 39,4 ton av bekämpningsmedel Mankozeb. Enligt Kemikalieinspektionen 
klassas Mankozeb som cancerframkallande och svårnedbrytbar. Ämnet är akut giftigt för 
vattenlevande organismer. I andra länder används andra bekämpningsmedel som inte är 
tillåtna i Sverige men ändå kommer hit som rester i importerad mat. Idag består importerade 
matpotatisen för 20 % av konsumtionen (Naturskyddsförening, 2008). Men vid odling av 
ekologisk potatis används inga kemiska bekämpningsmedel, istället utnyttjar man 
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förebyggande metoder som varierad växtföljd där potatis inte ska förekomma oftare än vart 
sjätte år på samma mark, samt mekaniskt och biologiskt bekämpning. 

 

Tomat med det vetenskapliga namnet Solanum Lycopersicum är en art i familjen 
potatisväxter. Tomat är en flerårig körtelhårig ört. Bladen är parbladiga, och de gula 
blommorna sitter i klaslika knippen. Det finns två varianter av tomat nämligen röd och gul. 
Den kallas ibland för kärleksäpple eller paradis äpple (Nationalencyklopedin, u.å). 

Den odlade tomaten härstammar troligen från en vildväxande småfruktig tomat, lycope 
rsicon esculentum, gale ni, vars utbredningscentrum synes vara Peru.  Arten odlas som föda i 
stor omfattning överstörre delen av världen. Det finns två olika typer av tomat: busktomat 
och vanligt tomat. Inom varje typ förekommer olika sorter, där frukterna växlar i bl.a. 
storlek, färg och smak. Tomaten är frostkänslig, och odling utomhus bör förläggas till 
vindskyddad plats i söderläge.  I Sverige dominerar växthusodling inom den yrkesmässiga 
odlingen.  Tomater är mycket vatten- och näringskrävande, särskilt med avseende på kväve 
och kalium. Vissa potatissjukdomar, såsom potatis mögel angriper även tomater men 
virussjukdomar utgör betydande problem. Sammetsfläcksjuka är en allvarlig sjukdom i 
växthus. För att bekämpa dessa problem används många olika växtskydds preparat. 

Under 2013 tog livsmedelverket 60 stickprov från tomater. Inga prover hade resthalter som 
överskred gällande gränsvärde. Men ett prov på svenska tomater visade resthalter av ämnet 
Fludioxinil som inte var godkänt vid tomatodling i Sverige . I ett sådant fall överlämnar 
Livsmedelverket ärendet till behörig kontroll myndighet som utreder hur resthalterna av 
bekämpningsmedel tillkommit och om det förekommit otillåten användning 
(Livsmedelverket, 2013). Resthalter av bekämpningsmedel men som låg under gränsvärdet 
påträffades i 30 av 60 prov (50 %). I de 60 stickprov som Livsmedelverket gjorde påträffades 
totalt 36 olika bekämpningsmedel, varav 17 ämnen endast återfinns i ett prov 
(Livsmedelverket, 2013). Om man jämför det med resultatet från 2012 så påhittades mindre 
resthalter i tomater från 2013 än tomater i 2012. Totalt hittades resthalter från 15 olika 
bekämpningsmedel i tomater under 2012 men under 2013 hittades 360 olika 
bekämpningsmedel men i 30 prov från 2013 hittades inga resthalter alls. Figur 1 visar 
resultatet av provtagningen på tomater under 2013. 
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Figur 1. Resultat av provtagning på tomater 2013 

 

Enligt Livsmedelverkets rapport var det i tomater från EU-länder utom Sverige som man 
hittade mest bekämpningsmedelsrester. Även om man förväntar sig att produkter från EU-
länder ska innehålla färre resthalter jämfört med produkter från tredje land.  

Tabell 3. Fördelning av resthalter av bekämpningsmedel i tomater från olika ursprung 

Land Utan resthalt Under gränsvärde övergränsvärde 

Sverige 17     81 % 4     19 %  0 

Annat EU-land 9      32 % 19     68 % 0 

Tredje land 4       36 % 7        64 % 0 
 

Livsmedelsverket(2015)  hade inte tagit upp vilka ämnen man identifierat i frukt och 
grönsaker. Men Livsmedelverket (2013) nämnde de vanligaste ämnen. Vilka ämnen som man 
såg resthalter av under 2010 visas i Figur 2. 
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Figur 2. Resthalter i tomat under 2010 

 

 

Källa: livsmedelverket (2013) 

3.2.2 Äpple och Jordgubbe 

Malus domestica, är en art i familjen rosväxter. Det är ett fruktträd som har odlats i Asien 
och Europa i tusentals år. Det finns över 1000 odlade sorter varav många som klarar det 
svenska vinterklimatet (Tind, u.å.). Äpple är en av Sveriges härdigaste och mest 
betydelsefulla fruktslag.  

Trädet har stora vita eller rödaktiga blommor. I Sverige blommar äppelträdet i maj-juni, när 
frukten mognar beror det på sort. De svenska sorterna har en mognadsperiod som sträcker 
sig över hela hösten. Frukten är en falsk frukt där fruktköttet utvecklas ur den blombotten 
som omger fruktämnet (Tind, u.å.). Yrkesmässig odling eller fritidsodling av äpple 
förekommer i såväl dvärgträd som grundstammar av starkvuxna träd. Som grundstammar 
används vanligen utvalda typer som klarar vintrar norrut till Norrbottens kustland, dvs. 
odlingszon VI (Tind, u.å.). Regelbunden bevattning är nödvändigt särskilt för unga fruktträd. 
Träd som växer normalt och har grönt bladverk behöver däremot i regel inte extra gödsling.  

Äpple är rikt på flavonoider, polyfenoler, vitaminer och mineraler. Den är rik på antioxidant, 
ämnen så som procyanidins, epicatechin och catechin. Enligt lozowicka, (2015) en kost som 
är rik på äpplen kan minska risken för kroniska sjukdomar samtidigt som kan vara en faktor 
för att gå ner i vikt vid ett regelbundet intag av äpplen. Men problem uppstår när man 
konsumerar konventionella odlade äpplen som innehåller rester av toxiska ämnen. För att 
veta vilka bekämpningsmedelsrester som förekommer i äpplen är (livsmedelsverket, 2013) 
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den enda källan att tillgå. Kontrollrapporten från Livsmedelverket visar att under 2013 hade 
de tagit 170 stickprov på äpplen. Av dessa var det ett prov (0,06 %) som hade rester av 
insektsmedlet Dimetoat som överskred gällande gränsvärde. Mätbara resthalter som låg 
under gränsvärdet påträffades i 150 av 170 prov (88 %). De vanligaste ämnen som hittades i 
dessa prov var svampmedlen Pyraklostrobin, Boskalid och Pyrimetanil samt insektmedlet 
Acetamiprid som hittades i 24, 22, 19 respektive 23 % av proven. I 19 av proven (11 %) 
påträffades inga resthalter alls. Figur 3 visar resultaten av provtagningen under 2013.  

 

 

Figur 3. Resultat av provtagning på äpplen under 2013 

Den vanliga jordgubben, Fragaria Ananassa är resultatet av en korsning som gjordes på 
1700-talet mellan två vildväxande arter som hade införts till Europa (Naturskyddsförening, 
2008). Jordgubbe är en flerårig ört med rikt förgrenat rotsystem och en kort stam med 
bladrosett av trefingrade blad. Knoppar i bladvecken bildar sidoskott, som utvecklas till blad, 
blomklasar och revor. Jordgubbens blommor är stora och vita. Blomningstiden är olika 
beroende på sort. Den kan infalla från maj till in på eftersommaren och pågår i tre veckor. 
Flera sorter är självfertila det innebär att de pollineras med eget pollen. Men insekter och 
vind bidrar också till pollineringen.  Botaniskt är jordgubben inte ett bär, utan en så kallad 
skenfrukt. Själva jordgubben är blombotten som under fruktmognaden sväller upp och blir 
saftig. Fröna är de små prickarna som sitter på ytan över hela jordgubben 
(Naturskyddsförening, 2008). Jordgubbar behandlas framförallt med ogräs- och 
svampmedel. Ca 80 procent av arealen i Sverige behandlades under 2005/2006 med totalt 
3,4 ton respektive 7,1 ton aktiv substans. Användningen var 1,9 respektive 3,7 kg aktiv 
substans per hektar (Naturskyddsförening, 2008). Insektsmedel används på halva 
jordgubbsarealen. I genomsnitt besprutas jordgubbar 7,8 gånger under en säsong 
(Naturskyddsförening, 2008). 

 

Jordgubbar är rika på antioxidanter samt stärker kroppens försvar mot åldrande och 
sjukdomar. Bland annat innehåller de flavonider som ger den röda färgen till jordgubbar, c-
vitamin, järn, fibrer och folsyra. Det näringsrika innehållet gör att jordgubbar hjälper till att 
stärka kroppens försvar mot exempelvis hjärtsjukdomar och cancer (Naturskyddsförening, 
2008) 
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 Livsmedelverket hade under 2013 tagit 50 stickprov på jordgubbar. Inget av proverna 
innehöll resthalter av bekämpningsmedel som överskred gränsvärdena. Mätbara resthalter 
som låg under gränsvärdet påträffades i 42 av 50 prov (84 %). De ämnen som förekom i 
proven var svampmedel, Boskalid som fanns i 33 (66 %) av proven samt Fludioxinil och 
Cyprodinil som förekom i 21 (42 %) respektive 17 (34 %) av proven. I 8 prov (16 %) av 
jordgubbarna påträffades inga resthalter alls. I figur 4 nedan visas resultaten av 
provtagningen på jordgubbar. 

 

Figur 4. Resultat av provtagning på jordgubbar under 2013 

 

Av de 50 prov från jordgubbar som analyserades var 25 prov från svenska jordgubbar, 20 
prov från andra EU-länder och 5 prov från länder utanför EU. I jordgubbar från Sverige 
hittades resthalter i 23 av 25 prov (92 %). Totalt fanns 9 olika bekämpningsmedel i 
jordgubbarna. De vanligaste ämnena var Boscalid som påträffades i 80 % av svenska 
jordgubbar och fludioxinil i som påträffades i 60 %.  Jordgubbar från andra EU-länder hade 
rester av bekämpningsmedel i 17 av 20 prov (85 %). Men i jordgubbar från tredje land 
förekom resthalter i 2 av 5 prov (40 %). Fördelningen av resthalter i jordgubbar från olika 
ursprung presenteras i tabell 4. 

 

Table 3 Fördelning av resthalter i jordgubbar från olika ursprung 

Land Utan resthalt Under gränsvärde övergränsvärde 

Sverige 2    8 % 23    92 % 0    0 % 

Annat EU-land 3    15 %  17     85% 0    0 % 

Tredjeland  3    60 % 2       0 % 0    0 % 
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3.3 Hälsoeffekter av bekämpningsmedel 
För att konsumenten ska ha information om vad livsmedlen innehåller bör livsmedelsverkets 
kontrollrapport ta upp alla de ämnen som påträffas i varje livsmedel. Men(Livsmedelsverket, 
2013) hade inte tagit upp alla de ämnen som hittades i varje livsmedel.  Istället tar 
(Naturskyddsförening, 2008) upp de mesta ämnen som hittas på proverna. Vissa av de 
ämnen som påträffades är mycket toxiska och deras effekt är välkända.  

 Exponering av vissa toxiska ämnen kan orsaka akut förgiftning, cancer, neurologiska skador 
och foster skador(Levine, 2007). vissa av de ämnen som påträffas i frukter och grönsaker är 
förbjudna i Sverige men kommer till Sverige som rester i importerad mat, exempelvis 
Klorprofam i potatis. Den är giftig och försämrar blodets förmåga för syre upptag. Vid höga 
halter kan man känna av effekter som huvudvärk och trötthet (Naturskyddsförening, 2008). 
Detta ämne klassas av kemikalieinspektionen som cancerframkallande och långlivat 
(Naturskyddsförening, 2008). Fludioxinil som påträffades i tomat klassas som 
hormonstörande, och finns därför med på den internationella listan över hormonstörande 
ämnen (Richard P. Keigwin, Jr., Harrigan.Farrelly.J.,  2011) hormonstörande ämnen även i 
mycket små mängder misstänks kunna leda till störningar i utvecklingen av viktiga 
funktioner i kroppen (Naturskyddsförening, 2014). Boscalid som hittades i äpplen misstänks 
vara cancerframkallande men det finns inga starka bevis för att bedöma om så är fallet (Silins 
et al., 2014). Karbendazim påträffades i tomat och svenska äpplen. Karbendazim klassas av 
kemikalieinspektionen som cancerframkallande, hormonstörande och reproduktions 
störande (Kemikalieinspektionen, 2008).  

För att undan komma riskerna med bekämpningsmedel i frukter och grönsaker för individen 
finns det olika alternativ. Att konsumera ekologiskt mat är en av dem. I dag är miljömärkning 
en bra vägledning för konsumenterna för att förenkla val av produkt. Det finns olika 
miljömärkningar i Sverige exempelvis Bra miljöval, Svanen och Krav. Krav är en av de som 
erbjuder ett brett sortiment(Naturvårdsverket, 2014). 

3.4 Miljömärkning  
Miljömärkningen är ett frivilligt system vars syfte är en hållbar produktion och konsumtion 
(Jordbruksverket, 2009). Vid miljömärkning av livsmedel ges ofta information till 
konsumenterna om varans relativa miljöbelastning. Det kan innebära att varan har en lägre 
miljöbelastning jämfört med likartade produkter i form av exempelvis lägre utsläppsnivå 
eller minskad användning av bekämpningsmedel vid produktion (Jordbruksverket, 2009). 
De miljömärkningar som finns på svensk marknad idag speglar till viss del hur de har 
uppkommit. Redan på 70-talet fanns miljömärkta livsmedel på svenskmarknad. Antalet 
miljömärkta varor ökade på svensk marknad genom att konsumenterna visade intresse för 
att köpa hälso- och miljövänliga mat (Anderson, 1989).   På svensk marknad finns både 
svenska och internationella miljömärkningar. Det är av betydelse för den som vill köpa 
miljövänligare produkter att känna till de olika miljömärkningarna som finns på svensk 
marknad. De vanligaste miljömärkningarna som har på svensk marknad är exempelvis 
KRAV, SVENSKT SIGILL, BRA MILJÖVAL, EKOLOGISKT JORDBRUK OCH SVANEN. 
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Svanen är det officiella nordiska miljömärket. För att kunna märka en produkt med Svanen 
så måste den leva upp till olika miljökriterier (Svanen, u å). En annan miljömärkning som är 
vanligast på svensk marknad är Krav. Krav är en organisation som bidades 1987 och är ett 
kontrollorgan som garanterar att den produkt som är märkt med krav märket har framställts 
enligt vissa regler. Kravs regler är minimiregler . Alla företag som har anslutit sig till krav får 
årligen minst ett kontroll besök för att produktionen ska kontrolleras. Utgångspunkten för 
reglerna är vad som är möjligt att göra utifrån dagens kunskaper och förhållanden, som hela 
tiden utvecklas med de nya kunskaper som råder inom området.  

 

 

Kravs regler i korthet: 

Gödsling och jordförbättring 

• Hushållning med växtnäringsämnen; baljväxtrik vall eller gröngödsling ska ingå i 
växtföljden; förlusten av växtnäring ska minimeras. 

• Syntetiska handel gödselmedel och kalisalter är inte tillåtna. Tillåtet är bland annat 
stallgödsel, växtrester, avfall från hushåll, livsmedelsindustrier, livsmedelsbutiker och 
restauranger, mineraliska gödselmedel i sina naturliga former (till exempel rå fosfat, 
apatit, stenmjöl och kalk från kalksten) samt veterinärbesiktigade slakt biprodukter 
och livsmedelsgodkända styckningsrester (som benmjöl, köttmjöl och blodmjöl) 

• Avloppsslam från gårdens egen trekammarbrunn får spridas om 
försiktighetsprincipen iakttas.  

• Kravet på 50 procent självförsörjningsgrad vad gäller foder gör att antalet djur per 
arealenhet begränsas; det bidrar till att minska risken för växtnäringsläckage på 
grund av mycket stallgödsel på liten areal. 

Bekämpning och växtskydd 

• Kemiska bekämpningsmedel och växtskyddsmedel är inte tillåtna. Men det är 
tillåtet att använda medel som består av eller är framtagna direkt ur ej genetisk 
modifierade växter, djur, mikroorganismer, insekter med mera. 

• Förebyggande odlingstekniska åtgärder mot ogräs och skadegörare ska användas i 
största möjliga utsträckning.  

Utsäde  

• Utsäde, plantor eller annat förökningsmaterial får inte härstamma från genetisk 
modifierade organismer. 

Djurmiljö 

• De olika djurslagen ska kunna få utlopp för sina naturliga behov och 
beteendemönster. Grisar ska kunna böka, kor beta, höns och kycklingar sprätta samt 
ha tillgång till sandbad. Sittpinnar och värpreden.  

• Djuren ska kunna vistas ute. 
• Kraven på djurens yta inomhus är i genomsnitt större än i konventionell djurhållning. 
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Foder  

• Djur ska ha fritillgång till grovfoder (gräs, klöver och andra örter); för idisslare 
(grovfoderomvandlare som kor och får) finns regler om högsta andel kraftfoder 
(bland annat spannmål). 

• Animaliska fodermedel (mjölk- och mejeriprodukter samt fisk och andra havsdjur) är 
endast tillåtna för grisar och fjäderfä. Kött produkter är inte tillåtna. 

 

Hälso- och sjukvård 

• Rutinmässigt, förebyggande behandling med läkemedel eller kemiska 
bekämpningsmedel får inte förekomma, sjuka djur ska behandlas av veterinär. 

• Den tid som måste passera före slakt efter det att ett djur behandlas med antibiotika 
är dubbelt så långt som den som krävs av livsmedelverket. 

3.5 Förekomst av bekämpningsmedel i ekologiskt odlade 
livsmedel 

Konsumenternas oro över kvaliteten och säkerheten i samband med intag av konventionella 
livsmedel har ökat under de senaste åren, som i första hand tycks driva den ökande 
efterfrågan på ekologiskt odlade livsmedel vilka upplevs som hälsosammare och säkrare 
Hoffmann,R., Wivstad, M., Mie, A., Wallenbeck, A., och Ullven, K.,(2014) Relevanta 
vetenskapliga bevis är i dagsläget få Mie, A., & Wivstad, M.,(2015) Även om det finns ett akut 
behov av information om hälsofördelar och/eller risker för livsmedelsprodukter från både 
konventionellt och ekologiskt odlade produkter, därför är allmänna slutsatser fortfarande 
osäkra i avsaknad av tillförlitlig jämförelsedata Mie, A., & Wivstad, M.,(2015) . Även om det 
förväntas att ekologiska frukter och grönsaker inte ska innehålla rester av 
bekämpningsmedel kan det hända att rester av bekämpningsmedel förekommer även i 
ekologisk odlade frukter och grönsaker på grund av följande: 

• Bekämpningsmedel sprider sig i naturen med luft och vatten. 
• Vissa bekämpningsmedel är svårt nedbrytbara och finns kvar länge. 
• Ekologiska odlingar kan drabbas av bekämpningsmedel som används på 

konventionella odlingar i närheten.  
• Vissa gifter förekommer naturligt och kan därför förekomma i frukter och 

grönsaker 
 

Enligt (Naturskyddsförening,(2014) är det svårt att odla helt giftfritt i en förorenad värld. Det 
är viktigt att fastslå hur ofta resthalter av bekämpningsmedel påträffas i ekologisk odlade 
frukter och grönsaker. Enligt (Naturskyddsförening, 2014) är det ovanligt och händer sällan 
att rester av bekämpningsmedel förekommer i ekologiska livsmedel.. Men i EU:s egen 
sammanställning av tester där man främst kontrollerar de produkter som vanligen har de 
högsta halterna av bekämpningsmedel som vindruvor och citrusfrukter, förekommer det att 
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man också hittar rester i ekologiska livsmedel. Men det är sällan att det händer. I 3571 prover 
från 28 länder hittades 27 prov med rester över gränsvärdena(Naturskyddsförening, 2014). 
Det krävs mer forskning på detta område för att kunna fastslå att konventionellt odlade 
frukter och grönsaker har högre halter av restprodukter än ekologiskt odlade. 

4 RESULTAT  

De potentiella hälsoeffekterna av bekämpningsmedel kan inte beskrivas generellt utan 
varierar från ämne till ämne. Men de studier som har tagits med i denna rapport visar att alla 
människor särskilt barn, gravida kvinnor, bönder, jordbruksarbetare och äldre kan uppleva 
negativa hälsoeffekter av exponering av bekämpningsmedel. Barnen är mer känsliga än de 
andra grupperna eftersom de befinner sig i ett tidigt skedde av sin utveckling samt att de 
förbrukar en högre andel av frukt och grönsaker i förehållande till sin kroppsvikt (Sanchez et 
al.2005). De utgör också en särskild underpopulation bland konsumentpopulationen. 
Toxiciteten av bekämpningsmedel för barn kan skilja sig kvantitativt och kvalitativt. Om barn 
exponeras före 12 års ålder för de bekämpningsmedlen som förekom i äpple kan det i hög 
grad påverka utvecklingen av det centrala nervsystemet eftersom den mänskliga hjärnan inte 
är helt utvecklade före 12 årsålder (Lozowicka, 2015). Enligt Lozowickase studie  innehåller 
äpplen rester av bekämpningsmedel som påverkar reproduktiv förmågan och som möjligen 
är cancerframkallande. Enligt Bonn et al. (2008) löper små barn större risk om ARfD 
överskrids för organiska fosforestrar. Insektsmedlet Dimetoat som påträffades i äpple tillhör 
organiska fosforföreningar som är verksam på nervsystemet. Den hämmar det enzym som 
ansvarar för metabolismen av acetylcholine som överför signaler mellan nervceller och 
mellan nerv och muskelceller (Jensen, et al., 2009).  I en polsk studie där effekten av 
organsiska fosfatföreningar har undersökts hos gravida kvinnor. Har man funnit att de 
kvinnorna som utsatts för organiska fosfatföreningar (Dimetoate tillhör organsika 
fosfatföreningar) föder barn som väger betydlig mindre jämfört med kvinnor som inte 
exponerats för organiska fosfatföreningar vid graviditeten (Hanke, Romittti, Fuortes, Sobola 
& Mikulski, 2003) 

Enligt (Chiu et al., 2015) resulterar höga resthalter av bekämpningsmedel i att män får 
minskat spermieantal och försämrad spermiekvalitet. Ett av de ämnen som inkluderade i 
studien var Dimetoat som enligt Livsmedelsverket (2013) förekom i äpplen och som 
överskred gränsvärden. Chiu et al.(2015) klassade 35 olika frukter och grönsaker bland annat 
äpple, jordgubbe, tomat och potatis med syftet att ta reda på till att vara vanligtvis låg eller 
medelkontaminerad med bekämpningsmedelsrester eller att vara högkontaminerad.. Chiu et 
al.(2015) hävdar att man inte tolkar studien så att man undviker att äta frukt och grönsaker, 
för frukt och grönsakernas positiva effekt är väldokumenterade men man bör istället ha 
strategier för att undvika bekämpningsmedel i maten. Exempelvis genom att äta ekologiskt 
odlade frukter och grönsaker eller att välja närodlad mat då mycket bekämpningsmedel 
används för att produktens hållbarhet ska förlängas under långa transporter. 
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5 DISKUSSION  

I livsmedelverkets kontroll prover som togs under 2013 påträffades många olika 
bekämpningsmedel i konventionell odlade frukter och grönsaker. Hälsoriskerna för de olika 
ämnena varierar. Ett stort problem som finns är att ämnena testas en i taget för att bedöma 
toxiciteten, men i verkligheten får människor i sig många olika ämnen som kan samverka och 
ge en helt annan effekt än de gör var för sig, den så kallade cocktail effekten(Wall-Ellström, 
2017). Idag vet man väldigt lite om hur de olika ämnena samverkar och vilka effekter de kan 
ha på människors hälsa. Samtidigt varierar individernas känslighet mot olika ämnen. 
Exempelvis äldre människor, gravida kvinnor och barnen är de grupper som löper större risk 
om de utsätts för exponering av kemikalier. Därför behövs att kraftig minska exponering av 
farliga ämnen vars negativa hälsoeffekter är välkända. Just för dessa grupper har 
framkommit i EU:s förordning (EG) 396/att man bör ta hänsyn till säkerheten för alla 
konsumentgrupper mer speciellt grupper som löper större risk vid exponering.  

Under 2013 hittade livsmedelverket över hundra olika bekämpningsmedel i sina prover på 
frukter och grönsaker och ofta fler än ett i samma prov. Det som är oroväckande är att 
livsmedelverket inte tar upp alla bekämpningsmedelsrester som påträffas i varje livsmedel 
utan bara de ämnen som förekommer mest eller är vanligast. I proverna påträffades över 
hundra olika ämnen. Det kan innebära att det finns mer rester av bekämpningsmedel i maten 
som människor konsumerar utan att de är medveten om. Här bör konsumenterna ställa krav 
på mer och rätt information om vad maten innehåller även om det är en svår process.  Det 
kan hända att de ämnen som påträffas är tillåtna att använda vid odling av en specifik frukt 
eller grönsaker utanför Sverige, exempelvis Fludioxinil, men som inte är godkänd vid tomat 
odling i Sverige. Eftersom mycket frukter och grönsaker importeras från länder utanför EU 
där det inte finns skärpta regler för användningen av olika bekämpningsmedel kommer de 
att finnas i vår mat. Detta bör tas hänsyn till eftersom det finns vetenskapligt underlag som 
visa på de negativa effekter dessa ämnen har på människor. Istället bör man antingen 
importera från de länder som har bättre regler för kemikaliers användning eller att man 
ställer högre krav på varorna man importerar från länder utan för EU.  

Ett annat problem är att vid enstaka fall överskrids gränsvärdena exempelvis ämnet 
Dimetoat som hittades i äpplen och som överskred gällande gränsvärde. Det är oroväckande 
och kan höja risken för en negativ påverkan hos konsumenterna. Det är därför extra viktigt 
att rätt information ges ut till allmänheten om vad maten faktiskt innehåller. Samtidigt kan 
den enskilde konsumenten göra en hel del när det gäller att minska exponering för olika 
kemiska ämnen som kan innebära risker för hälsan. Exempelvis att försöka skaffa sig 
information om vad maten kan innehålla och vilka effekter förekomsten av rester av 
bekämpningsmedel kan ha vid exponering. Men även att välja ekologisk mat. Specifika 
livsmedel som rekommenderas att byta till ekologiska är vindruvor och citrusfrukter då dessa 
ofta innehåller höga halter av rester från bekämpningsmedel. Det är viktigt att inte tolka 
resultatet i denna studie med att man ska minska intaget av frukt och grönsaker utan man 
ska vara medveten om vad man äter och känna till produktens ursprung. För det inte enkelt 
att dra säkra slutsatser utifrån det underlag som vi har idag. Efter som riskerna handlar till 
största del om långsiktiga och indirekta effekter på hälsan är det oftast svårt att bedöma 
effekterna. Det tar oftast flera decennier för att upptäcka effekterna av ett speciellt ämne. Det 
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krävs mer forskning kring vad rester av bekämpningsmedel orsakar och hur konsumenter 
skyddar sig bäst. Det är viktigt att kunna säkerställa hur konsumenternas hälsa påverkas i 
samband med intag av kemiska ämnen och tydliggöra vilka hälsorisker som är förknippade 
med användningen av dessa bekämpningsmedel. Samtidigt bör försiktighetsprincipen 
tillämpas inom jordbruket för att hindra olägenheter för människors hälsa. Genom 
exempelvis att skärpa lagstiftningen vad gäller användningen av vissa ämnen som misstänks 
ha negativa hälsoeffekter. 

6 SLUTSATSER  

 Resthalter av bekämpningsmedel kan påträffas i vissa konventionellt odlade frukter och 
grönsaker. I vissa fall kan det förekomma mer än ett bekämpningsmedel. Några av de ämnen 
som används är inte tillåtna för användning för en viss produkt men ändå påträffas resthalter 
i vissa prover. Dessa ämnen kommer till Sverige som resthalter i importerade frukter och 
grönsaker eller för att man använder ämnet i produkter som ämnet inte är avsett för. 
Exponering för dessa kemiska ämnen påverkar hälsan negativt. Effekterna varierar från 
ämne till ämne. Idag vet man inte tillräckligt om dessa ämnens effekter och hur de olika 
ämnena samverkar. Medan effekterna som vissa ämnen kan ha på människors hälsa är redan 
välkända. Exempelvis Fludioxonil som påträffades i tomat klassas som hormonstörande. 
Karbendazim som påträffades i tomat och svenska äpplen klassas av Kemikalieinspektionen 
som cancerframkallande, hormonstörande och reproduktionsstörande. Inom jordbruk bör 
man därför tillämpa försiktighetsprincipen för att skydda konsumenterna från farliga ämnen 
som kan räknas som en riskfaktor. Att ständig exponeras för låga halter av 
bekämpningsmedelsrester kan är en stor riskfaktor och det finns ett behov av kontinuerligt 
övervakning och strikta regler bör genomföras av de statliga myndigheterna angående 
konsumenternas hälsosäkerhet. Samtidigt har konsumenterna möjlighet att minimera 
exponeringen för dessa ämnen genom att välja ekologiska frukter och grönsaker. De 
ekologiska produkterna är märkta med olika symboler. Krav är en av de som erbjuder ett 
brett sortiment inom ekologiskt produktion.  
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