
Mulig endring av regelverket for avstand til vann ved bruk av plantevernmidler 
 

 

Viser til ønske om innspill til ovennevnte sak. 

 

Slik det er å forstå ønsker Mattilsynet innspill for utforming av et høringsutkast til en endring av 

Forskrift om plantevernmiddel. Sjøl om oppdragsbrevet fra LMD ber Mattilsynet utrede om det skal 

gjennomføre en forskriftsendring er det lite som tilsier at innspillet kan løses på utsiden av 

forskriften. 

 

Derfor ligger det som en forutsetning at alle element i en høring er oppe til uttale. Innspill mottatt i 

denne runde har bare rådgivende rolle for videre prosess.  

 

Likevel anser jeg det som viktig å gi innspill i denne runden. 

 

Mine kommentarer er ikke spesifikke inn mot punkter i den danske veilederen ettersom dette ikke 

gir rom for alle premisser slik innspill er tenkt å gi. 

 

Grunnlag for mine vurderinger er mellom annet i vedlagte dokument: 

 

• Forskrift om plantevernmiddel 

• Veileder til regelverk om plantevernmiddel 

• Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016 – 2020) 

• Mitt høringsinnspill til handlingsplan fra 2015 

• Dansk regelverk til kommentar 

• Dansk definisjon på avstandsregler 

• JOVA- og NIBIO-rapporter 

 

Forskjell mellom Norge og Danmark. 

 

Topografisk er der vesensforskjell mellom Norge og Danmark, spesielt er der i Norge større naturlig 

fall inn mot vann og derfor større fare for avrenning. 

 

Avdriftsreduksjon slik foreslått vil ikke ha samme effekt i Norge som Danmark. 

 

Avrenning og forhold til nedbør er godt beskrevet i vedlagte JOVA- og NIBIO-rapporter. 

 

I de samme rapportene gis det god innsikt i avrenning av plantevernmiddel, inkludert spesifikasjon 

over miljøbelastning og fokus på samspillseffekten av flere aktivstoff og metabolitter. 

 

Og der er funnet vesentlige forekomster over miljøfaregrense innenfor alle tre grupperinger.  

 

Dette til tross for et smalt søkespekter nyttet (ca 120 aktivstoff – eller 60% av tillatte stoff i Norge), 

og der flere av de mest brukte aktivstoffene er utelatt fra søkespekteret. 

 

Dessuten har Danmark hatt lite fokus på testing av plantevernmiddelrester i vannforekomster, 

bortsett fra grunnvannanalyser. Eksponering mot åpne vannforekomster er nedprioritert. 



 

 

 

Definisjon av minsteavstand. 

 

Der synes å være forskjell i definisjonen av hvor minsteavstand starter mellom det danske og det 

norske regelverket, se vedlagte illustrasjon (med tilhørende tekst) i det danske regelverket. 

 

I det norske regelverket framgår der ikke slik spesifisering, noe også praksis i Norge tyder på der det 

ikke er uvanlig å sprøyte i skråninger ned mot vann.  

 

Det vil derfor ha liten virkning for avrenning om dysene blir konstruert for mindre avdrift. 

 

Dessuten er det vanskelig å forstå hva som defineres som vannforekomst, eksempelvis grøfter som er 

beregnet åpen drenering. I veilederen defineres tørre veigrøfter som vannforekomst., og følgelig bør 

også åpne dreneringsgrøfter på jordbruksareal defineres tilsvarende. 

 

Journalføring. 

 

Jeg viser til Mattilsynet med link til anbefalt journal fra Norsk Landbruksrådgivning.  

 

Med henvisning til Forskriften gir ikke denne journalen dekkene informasjon i Forskriften med egne 

begrunnelser og separat journalføring i tilknytning til vannforekomster. Avkrysninger på forsiden 

betrakter ikke jeg som utfyllende for de tiltak Forskriften pålegger.  

 

Dessuten er det lite tilfredsstillende at journalføring skjer etter løsbladprinsippet.  Unummererte ark i 

en ringperm er ikke å betrakte som journal, ref. krav i regnskapslovgivningen. 

 

Viser for øvrig til mitt høringsinnspill til Handlingsplanen der jeg diskuterer et opplegg for elektronisk 

sprøytejournal, en slik journal som Mattilsynet har et eget ønske om. Dessverre er der ikke 

budsjettmidler avsatt for dette. 

 

Kontrollregime av plantevernmiddelbruk. 

 

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for forskriftsmessig bruk av plantevernmiddel, inkludert 

oppfølging av sprøytejournal. 

 

Slik det er å oppfatte har ikke Mattilsynet løpende kontroll med bruk av plantevernmiddel, det vil si 

regelmessig inspeksjon av sprøytejournal og beholdning av plantevernmiddel. Kontroll gjøres 

sannsynligvis bare i forbindelse med andre tilsyn, kanskje ikke i det hele tatt. 

 

KSL har slik jeg forstår det overtatt deler av Mattilsynet sitt ansvar på området. Om de sender 

avviksmeldinger har jeg ikke oversikt over. De har uansett ikke sanksjonsautoritet. 

 

Slik det framgår av opplysning i invitasjon til innspillsrunden er det avdekket flere brudd på kravet om 

minsteavstand. I seg selv er ikke dette grunn til å lempe på kravene. 

 

Om Mattilsynet har kapasitet til å følge opp foreslåtte dispensasjoner er lite sannsynlig.  



 

Bare å holde seg oppdatert på listen over «godkjent» teknisk utrusning i Danmark vil være en umulig 

oppgave. 

Oppsummert mener jeg at følgende felt (ikke uttømmende) bør belyses for innhenting av 

høringskommentarer til eventuell endring av Forskrift om plantevernmiddel: 

 

1. Analyse av forskjeller mellom Danmark og Norge, topografi , jordtyper og berørte 

vannforekomster. 

2. En spesifikasjon over utfordringer med både avdrift og avrenning. 

3. En analyse av om tilgjengelige overvåkningsdata er tilstrekkelige for en endring, ref. at der 

ikke er gjort analyser for områder med fokus på bær- og fruktproduksjon, samt at 

alalyseomfanget i JOVA-programmet er begrenset både når det gjelder omfang og 

søkespekter.. 

4. En klargjøring av hva som er berørte vannforekomster og vurdering av beregning av 

minsteavstand.  

5. En analyse av om journalføringer er gode nok og oppfyller krav hjemlet i Forskrift om 

plantevernmiddel. 

6. En vurdering om innføring av elektronisk plantevernjournal med statistikkfunksjon.  

7. En analyse av oppfølgingskontroller inn mot utstyr og overholdelse av en eventuell 

differensiert minsteavstand. 

8. En klargjøring av oppfølgingspraksis og sanksjonsregime i forhold til journalføring. 

9. En forbedret praksis med miljørisikoanalyser knyttet til alle typer godkjenninger av 

plantevernmiddel, permanent, off-label, «minor uses» og dispensasjoner. 

10. En belysning av samspillkonsekvenser mellom ulike aktivstoff i vann. 

 

Med vennlig hilsen 

Geir Ole Sætremyr 

 

 

 


