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Bruk av plantevernmiddel nærmere vann enn etikettgrensen - på visse 
vilkår 
 
Høringsuttalelse 
 
Endring av plantevernmiddelforskriften – vilkår for bruk av 
plantevernmiddel nærmere vann enn etikettgrensen tillater. 
 
Vi viser til brev fra Mattilsynet datert 25.09.2017 med ønske om innspill for 
vurdering om det kan, på visse vilkår, gjøres unntak fra etikettgrenser for 
minsteavstand til åpent vann for bruk av plantevernmidler. 
 
Regelverket er strengt og det er forbud mot bruk av plantevernmidler i en sone 
på 3 meter til vann. I tillegg er det for en del preparater oppgitt en 
minsteavstand for bruk på inntil 30 meter.  
 
Bakgrunn 
Landbruks- og Matdepartementet har etter henvendelser fra næringen bedt 
Mattilsynet om en faglig utredning. Vi har forstått det slik at det for disse 
preparatene ønskes vurdert om ulike tekniske tilpasninger kan medføre en 
reduksjon i oppgitt minsteavstand trykket på etiketten. Vannmiljøet beskyttes 
minst på samme nivå som i dag. En endring vil medføre forskriftsendring. 
 
Mattilsynets kontroller har vist enkelte avvik fra krav til minsteavstand ved 
praktisk bruk av enkeltpreparater. Dette er regelbrudd, men næringen hevder at 
utvikling i teknisk utstyr ikke har ført til forurensing, primært ved avdrift. 
Næringen ønsker derfor en forskriftsendring. 
 
Det er vist til danske forskriftsendringer som ønskes vurdert under norske 
forhold og hvilke kontrollopplegg som bør følges opp for forsvarlig bruk av disse 
preparatene. 
 
Innspill 
 
Matproduksjon. 
En betydelig del av den beste og mest produkstive jorda ligger nært 
vassdragene og det er viktig med optimalt bruk av disse arealer til 
matproduksjon. Hensynet til vannmiljøet veier også tungt og en forskriftsendring 
må ikke føre til økt fare for forurensing. 
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Vi er noe bekymret for enkeltkulturer som eksempelvis potet og jordbær der 
sykdomsbekjempelsen medfører relativt mange behandlinger i vekstsesongen 
under varierende værforhold.  Det forventes at bruksmåten blir vurdert for 
aktuelle preparat. 
 
Fylkesmannen mener tilgangen på og bruk av nytt spredeutstyr med mindre 
avdrift og større treffsikkerhet for det anvendte preparat, er positivt for auka 
matproduksjon på verdifulle arealernært vassdragene våre. 
 
Kontroll. 
Kontroll og dokumentasjon ved bruk av plantevernmidler er nødvendig for tilliten 
til norske matvarer. Føring av sprøytejournal, faglig god opplæring ved 
utstedelse av autorisasjonsbevis og kontroll med at arbeidet er utført slik det er 
beskrevet, er alle elementer som bør vurderes styrket eller utvidet ved en 
forskriftsendring. 
 
Vi har tillit til at bruken av plantevernmidler er forsvarlig i dag og at en 
forskriftsendring gir brukerne et noe større miljøansvar og krav til egenkontroll.  
Dette kan tydeliggjøres gjennom kommunenes foretakskontroller og gjennom 
KSL-systemet.  
 
Fylkesmannen mener derfor at en forskriftsendring for enkeltpreparater kan 
utredes med tanke på kontroll og dokumentasjon som sikrer plantehelse og 
miljøtilstand på en god måte 
 
Norske forhold 
Henvisningene til praksis i Sverige og spesielt Danmark bør vurderes da tilgang 
på sprøyteteknologi er den samme i Norge som i våre naboland.  Vindavdrift er 
viktigste enkeltfaktor å vurdere. Med forstøving av preparatene ved spredning så 
vil forhold ved trykk, konsentrasjon, dyseutforming etc. ha de samme 
utfordringer her til lands. 
 
De tekniske beskrivelser som er vedlagt høringsdokumentene virker grundige og 
bør kunne legges til grunn for å vurdere en forskriftsendring også under norske 
dyrkingsforhold. 
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