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Innspill - mulig endring av avstandskrav til vann ved bruk av plantevernmidler 
 
Avstandskrav til vann og vassdrag ved bruk av plantevernmidler har fått økt fokus i forbindelse 

med innføring av ny forskrift om plantevernmidler, plantevernjournaler og flere tilsyn fra Mattilsynet. 

Tilsyn med avstandskravet har vist at det er en del som ikke overholder avstandskrav på 

landsbasis. 

 

I Agderfylkene er grôvforproduksjon dominerende, men i enkelte områder er det omfattende potet- 

og grønnsaksdyrking. For mange av de vanlig brukte plantevernmidlene i potet og 

grønnsaksdyrkingen er det krav om 30 meter avstand til vann. Vi har også bærproduksjon på 

Agder, der flere av midlene som brukes har avstandskrav på 20 og 30 meter.  I vår region har vi 

små teiger og relativt stor andel (22 %) av det fulldyrka arealet som ligger 30 meter eller nærmere 

vann og vassdrag, jf. vedlegg i innspillsbrev fra Norges Bondelag 28.03.17. Gjeldene avstandskrav 

får store konsekvenser for bruk av disse arealene. 

  

Vi ønsker en løsning på denne utfordringen, og mener det bør legges til rette for at godkjent 

avdriftsreduserende utstyr kan redusere avstandskravet som er fastsatt på etikett. Gjerne lignende 

det som er gjort i Danmark for åkersprøyter, men med tilpasninger til norske forhold og dersom 

man klarer å sikre at dette vil gi tilsvarende beskyttelse av vannmiljø som i dag. Kantdyser kan 

være et godt tiltak for å redusere avdriften i størst mulig grad.  

 

I Regionalt miljøprogram for Agderfylkene har vi en ordning med tilskudd til vegetasjonssoner mot 

vassdrag i åpenåkerarealer i prioriterte områder. Når et foretak får tilskudd til denne ordningen må 

foretaket ha en grassone på minst 5 meter der det ikke må gjødsles eller sprøytes. Dersom dansk 

veileder følges viser tabell 1 og 2 i den danske veilederen at avstandskravet kan reduseres til 2 

meter dersom en avdriftsreduksjon på 90 % oppnås. Her kan det potensielt være en 

interessekonflikt, og det kan være behov for å gjennomgå og koordinere regelverk.  

 

Dersom regelverket endres knyttet til avdriftsreduserende utstyr, er det nødvendig at bruk av slikt 

utstyr dokumenteres i plantevernjournalen.  

 

Videre forutsetter vi at tiltak for å redusere avdrift videreføres som en sentral del av 

autorisasjonskurset. 

Med hilsen 
 
 
Kjellaug Øvreås Solfrid Mygland  
fagdirektør seniorrådgiver 

 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Solfrid Mygland, tlf: 37 01 75 86 

http://www.fylkesmannen.no/

