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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. 

Med bakgrunn i den teknologiske utviklingen av sprøyteutstyr og andre forhold som 

påvirker avdrift, er det naturlig at en også jevnlig oppdaterer regelverket. Det er positivt at 

Mattilsynet tar kontakt for å få innspill i arbeidet med avdrift og følger opp næringas 

innspill.  

 

Miljørisikoen ved bruk av plantevernmidler skal være og er lav. Valg av dyser, trykk, 

avstand til kulturen og hastighet/kjørefart bidrar til å redusere avdrift ved bruk av 

plantevernmidler. Det må derfor legges til rette for at avdriftsreduserende utstyr/ 

dyrkingspraksis kan redusere avstandskravet som er fastsatt på etiketten.  

 

Den danske veilederen Mattilsynet viser til er relevant å legge til grunn for bruk av 

åkersprøyter i Norge, da det er utstyr og dyser fra de samme leverandørene som benyttes.  

Mattilsynet ønsker særskilt tilbakemelding på blant annet bruk av kantdyser. 

Vår oppfatning 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.  

 

Videre ber Mattilsynet om tilbakemelding på 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. 

Tåkesprøyteutstyret som er mye brukt i Norge er ikke en del av den danske veilederen.  

Norges Bondelag foreslår at man i denne omgang setter krav til hastighet på traktoren, 

hastighet på luft, mengde luft og dysetype for å reduseres avstandskravet til vann og 

vassdrag ved bruk av tåkesprøyteutstyr. I tillegg må det stilles krav til at man tar hensyn til 

vindretning og at man innenfor en spesifisert avstand fra vannkilden sprøyter vekk fra 

vannkilden ved bruk av tåkeutstyr.  
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Eventuelt nytt regelverk knytta til avdriftsreduserende utstyr krever oppdaterte lister når 

nytt utstyr kommer på markedet.  

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

for til enhver tid stimulere til å redusere avdriften.  

 

Dokumentasjon  

Bruken av plantevernmidler dokumenteres i dag gjennom plantevernjournal. 

Plantevernjournalen skal oppbevares i minst tre år og inneholde opplysninger om valg av 

middel, bruk, vekt, journal for vannbeskyttelse og for integrert plantevern. I journal for 

vannbeskyttelse skal buffersoner til vann og vassdrag beskrives. Denne delen bør utvides 

til å omfatte avdriftsreduserende tiltak og valg av dyser. Plantevernjournal må være 

tilgjengelig ved eventuelle 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. 

 

Dagens regelverk begrenser matproduksjonen på betydelige arealer. Det er følgelig viktig å 

gjøre tilpasninger i regelverket som både ivaretar hensyn til miljø og matproduksjonen i 

god tid før kommende vekstsesong slik at produsentene kan optimalisere planlegging av 

drifta.  
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