
 

 

FAKTA om bekämpningsmedel 
 
Vad är bekämpningsmedel? 
Bekämpningsmedel innehåller kemikalier som är ämnade att döda oönskade 
småkryp eller ogräs. Exempel på medel för hushållsbruk är ogräsmedel, 
saneringsmedel, båtbottenfärger, träskyddsmedel och insektsmedel. 
Gemensamt för dem alla är att de är märkta ”bekämpningsmedel klass 3” med 
svart text på orange och ibland gul botten. Klass 1 och 2 får endast användas 
yrkesmässigt och hör inte hemma i ett hushåll. Observera att även 
förpackningarna eller sprayburkarna som har innehållit bekämpningsmedel 
ska lämnas som farligt avfall. 
 
Glyfosat är det verksamma ämnet i vissa ogräsmedel. Glyfosat är giftigt för 
vattenlevande djur och kan orsaka långsiktiga skador i miljön. Rester av 
glyfosat har påträffats i både grundvatten och vattendrag.  
 
MCPA har under många år varit vanligt för bekämpning av örtogräs i främst 
stråsäd, gräsvallar och gräsmattor. Det är samma typ av klorerade 
fenoxiättiksyror sm användes under Vietnamkriget för att avlöva träd. Det kan 
leda till muskelsvaghet och inflammation i perifera nerver.  
 
Var lämnar jag mina rester av bekämpningsmedel? 
Rester av bekämpningsmedel och deras förpackningar ska lämnas till 
kommunens insamlingsplats för farligt avfall. Bekämpningsmedel förbjuds i 
takt med att kunskapen om de verksamma ämnenas miljö- och hälsopåverkan 
ökar. Den här kunskapen når dessvärre inte alla hushåll. Därför finns det 
fortfarande många äldre, förbjudna och mycket miljö- och hälsofarliga medel i 
våra hem. Det är vanligt att gamla bekämpningsmedel städas fram ut vrårna 
från dödsbon och vid försäljning av fastigheter. Var alltid uppmärksam på 
gamla kemikalier där ”dödar” och ”utrotar” förekommer i etikettexten. Lämna 
in allt sådant avfall som farligt avfall. Om förpackningen är trasig eller kladdig 
ska den läggas i en plastpåse och förslutas väl. 
 
Vad händer sen? 
Rester av bekämpningsmedel förbränns i minst 850°C i särskilda anläggningar 
för avfallsförbränning med tillstånd att förbränna farligt avfall. Vid 
förbränningen förstörs alla farliga ämnen. Energin som utvinns vid 
förbränningen ger fjärrvärme och el. 
 
Vad händer om jag inte lämnar in mina bekämpningsmedelsrester? 
Bekämpningsmedel ska användas för det ändamål och i de doser som anges på 
förpackningen. Om bekämpningsmedelsavfall läggs i soppåsen eller hälls i 
avloppet sprids giftiga och miljöfarliga ämnen till avfall och avloppsvatten. 
Förr eller senare når dessa ämnen miljön – och dig själv.  
 
Tips för mindre rester från bekämpningsmedel 
Plocka bort ogräset för hand eller använd miljövänliga alternativ. Coca cola 
och kaffesump sägs ta hand om myror och en rejäl dusch från vattenslangen 
håller lössen borta. 
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