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Innspill - Bruk av plantevernmiddel nærmere vann enn etikettgrense på 
visse vilkår 

 

Vi viser til henvendelse fra Mattilsynet hvor næringa og andre aktører inviteres til å gi innspill 

til reglementet knytta til avstandskrav til vann og vassdrag ved bruk av plantevernmidler, og 

komme med synspunkter til den danske veilederen på dette området. Vi synes det er positivt 

at Mattilsynet ber om å få innspill i arbeidet med avdrift, og følger opp næringas innspill.  

 

Miljørisikoen ved bruk av plantevernmidler skal være lav. Valg av dyser, trykk, avstand til 

kulturen og luft-/kjørehastighet bidrar til å redusere avdrift ved bruk av plantevernmidler. 

Samtidig er det slik at minst mulig avdrift også er ønskelig for å oppnå best agronomisk 

effekt, bidrar til reduksjon i bruk av plantevernmiddel/daa og er best for miljøet.  I 

saksframstillingen fra Mattilsynet er det vedlagt felles innspill (28.mars 2017) fra 

næringsaktørene. Her har vi gjort godt rede for effekten på arealutnyttelse som 

avstandskravene gir. Med riktig bruk av nyere utstyr vil mye av dette arealet kunne brukes i 

produksjon uten at faren for avdrift til vann øker. Det må derfor legges til rette for at 

avdriftsreduserende utstyr/dyrkingspraksis kan redusere avstandskravet som er fastsatt på 

etiketten.  

 

Åkersprøyter 

Den danske veilederen Mattilsynet viser til mener vi er grei å legge til grunn for bruk av 

åkersprøyter i Norge, da dette dekker utstyr og dyser fra de samme leverandørene som 

benyttes i vårt land. Mattilsynet ønsker særskilt tilbakemelding på blant annet bruk av 

kantdyser. Vår erfaring er at kantdyser er lite brukt i Norge i dag. Vi ser imidlertid at 

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

 

Tåkesprøyter.  

Tåkesprøyter brukes i frukt og noen bærproduksjoner. Avstandskravene som stilles i dag er en 

stor utfordring for disse næringene som i stor grad dyrkes på mindre arealer nær vann og 

vassdrag. Mye av tåkesprøyteutstyret som er mye brukt i Norge er ikke omtalt i den danske 

veilederen fordi danskene har laget sin liste utfra utstyret som brukes i Danmark. Mindre 

utstyr som kan brukes i bratt terreng er ikke like aktuelt i Danmark. 
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NLR støtter imidlertid hovedprinsippene som det danske regelverket bygger på med krav til 

hastighet på traktoren, hastighet på luft, mengde luft og dysetype for å redusere 

avstandskravet til vann og vassdrag ved bruk av tåkesprøyteutstyr.  

 

Noen av våre rådgivere har jobbet med temaet riktig bruk av tåkesprøyter over flere år. 

Vedlagt ligger et notat med deres vurderinger av dette. NLR har utarbeidet anbefalinger på 

hvilke luft-/ kraftuttakshastigheter som er optimalt i ulike bestand og tidspunkt på året. 

(Jamfør pkt 5.2.2 i den danske veiledningen som beskriver maks akseptert luftmengde som 

avdriftsreduserende tiltak).  For tåkesprøyter er riktig bruk helt avgjørende for ønsket resultat.  

NLR stiller gjerne til et møte i Mattilsynet for å drøfte detaljene i dette, og hvordan dette kan 

knyttes til et regelverk. 

 

Det er viktig at regelverket stimulerer til bruk av nytt utstyr, teknologi og dyrkingspraksis for 

til enhver tid å bidra til redusert avdrift. Et nytt regelverk med «positivlister» over 

avdriftsreduserende utstyr, krever oppdaterte lister når nytt utstyr kommer på markedet.  

 

Dokumentasjon  

I forskrift om plantevernmidler §20 er det allerede krav til føring av journal ved bruk av 

plantevernmidler nær vannforekomster. Bruken av plantevernmidler dokumenteres i dag 

gjennom plantevernjournal for hver gjennomført sprøyting. Plantevernjournalen skal 

oppbevares i minst tre år. Det bør være enkelt å legge til rette for utfylling av nødvendige 

opplysninger om hvilke dyser, trykk, hastigheter mm som er brukt, og dermed hvilket 

avstandskrav som er lagt til grunn. Plantevernjournal må være tilgjengelig ved tilsyn.  

 

Det forutsettes også at avdrift og tiltak for å redusere avdrift videreføres som en sentral del av 

autorisasjonskurset og ved funksjonstesting. Reduksjon i avdrift gir også best resultat for 

matprodusenten i form av best utnyttelse av planteverntiltaket. 

 

NLR mener det er viktig å gjøre tilpasninger i regelverket som både ivaretar hensyn til miljø 

og matproduksjonen i god tid før kommende vekstsesong slik at produsentene kan planlegge 

vekstsesongen, og stiller som nevnt gjerne i et møte for å bidra til å gjøre dette mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Landbruksrådgiving 

 
Kåre O. Larsen 
Avd dir fag 
 
 
 
Vedlegg 
Notat 13.10.2017 fra Frukt/bær rådgivere 


