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Innspill - Bruk av plantevernmiddel nærmere vann enn etikettgrense på visse vilkår 
 
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark gir følgende innspill til vurdering av endring i 
plantevernmiddelforskriften. 
 
Krav med relevans under norske forhold 
Eventuelle endringer vil kunne ha innvirkning på tilskuddsordningen under Regionalt miljøprogram 
RMP. Ordningen med tilskudd til vegetasjonssoner mot vassdrag mv. setter avstandskrav mot 
bekker, elver og innsjøer. Når et foretak får tilskudd etter denne ordningen, må foretaket ha en 
grassone på minimum 5 meter der det ikke skal gjødsles eller sprøytes. Bredden på grassonen måles 
fra ytre jordkant som er tråd med det figur 1 og 2 i den danske Vejledningen nr. 22 fra juli 2017 
viser. Tabell 1 og 2 i samme Vejledningen viser at avstandskravet kan reduseres til 2 meter dersom 
en avgiftsreduksjon på mer enn 90% oppnås. Her vil det kunne være en interessekonflikt.  
I de tilfeller foretaket ikke har etablert en slik grassone, gjelder minimumskravet på 2 meter etter 
forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. I slike tilfeller vil det ikke være 
interessekonflikt. 
 
Krav til dokumentasjon ved tilsyn og kontroll 
Det vil være naturlig å bruke det eksisterende kvalitetssystem KSL og tilpasse krav til 
sprøytejournal i tråd med eventuelle endinger i forskriften. Slik dokumentasjon er viktig for 
rettmessig utmåling og utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket. Landbruksforvaltningen i 
kommunen har et ansvar for å kontrollere at riktig utfylt sprøytejournal foreligger.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Marita Bruun  Bob Gottschal 
underdirektør senioringeniør 
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