
Neonikotinoider
2 februari 2023

Göta Älvs Vattenråd

Noomi Asker, Länsstyrelsen Västra Götaland



Frågor

• Övervakas neonikotinoider i vattenförvaltningen?

• Kan neonikotinoider påverka vattenlevande organismer?

• Kan neonikotinoider påverka människor?



Miljögifter i ytvatten inom vattenförvaltningen

Prioriterande ämnen
• EU-gemensamma ämnen
• Klassas inom kemisk status 

Särskilda förorenande ämnen (SFÄ)
• Nationella/regionala ämnen
• Klassas inom ekologisk status 

Måttlig

God

45 stycken ämnen och ämnesgrupper
Organiska miljögifter
Metaller
Bekämpningsmedel

32 stycken ämnen och ämnesgrupper
Organiska miljögifter
Metaller
Läkemedel
Bekämpningsmedel 

Inom vattenförvaltningen finns två grupper av miljögifter som ska övervakas inför klassning av våra sjöar, 
vattendrag och kustvatten. Dels prioriterade ämnen och dels särskilda förorenade ämnen. I båda grupperna 
övervakas bekämpningsmedel.



Neonikotinoider inom vattenförvaltningen

Prioriterande ämnen
• EU-gemensamma ämnen
• Klassas inom kemisk status 

Särskilda förorenande ämnen (SFÄ)
• Nationella/regionala ämnen
• Klassas inom ekologisk status 

Måttlig

God

I dagsläget är det endast neonikotinoiden imidakloprid som övervakas inom vattenförvaltningen som ett SFÄ. 
På förslag från EU-kommissionen inför cykel 5 är att inkludera 5 neonikotinoider som prioriterade ämnen.

På förslag inför cykel 5:
• Imidakloprid
• Tiakloprid
• Tiametoxam
• Acetamiprid
• Klotianidin

Nu övervakas:
Imidakloprid



• Imidakloprid har övervakats i olika delar av landet under cykel 3 (2016-2021). Det gäller i områden där det 
använts och där man misstänker att en betydande påverkan på ytvatten kan förekomma.

• På de flesta platser där man misstänker att en betydande påverkan finns har ännu inga mätningar gjorts.

• I Skåne har halter imidakloprid överskridit bedömningsgrund på 11 platser. Inga halter över 
bedömningsgrunden har påträffats i Västra Götaland enligt VISS.

• Fler mätningar behövs.

Imidakloprid inom vattenförvaltningen

Halveringstid i jord (DT50)
• Imidakloprid 40-997 dagar
• Tiakloprid 1-27 dagar
• Tiametoxam 25-100 dagar
• Acetamiprid 1-8 dagar
• Klotianidin 148-1155 dagar



Kan neonikotinoider påverka vattenlevande 
organismer?

• Neonikotinoider påverkar central nervsystemet hos insekter och kan i höga doser leda till förlamning.
• Studier visar att de även kan påverkan insekter som lever i vatten.
• Labbstudier visar att de påverka bl.a. kräftdjur.
• Mer studier behövs, både i labb och i fält!



Kan neonikotinoider påverka människor?

• Människor kan få i sig neonikotinoider via:
• Hudkontakt (gäller vid hantering av ämnet)

• Inandning (gäller vid hantering av ämnet)

• Föda (t.ex honung)

• Neonikotinoider har detekterats i blod och urin från människor.

• Mer studier behövs för att undersöka om neonikotinoider har negativ påverkan 
på människor.
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