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Uttalelse til forslag om endring av regler for bruk av plantevernmidler 
nær vann 
 
Vi viser til høringsbrev datert 25. september og til telefonsamtale med deres Torhild Compaore. 
 
Vi støtter forslaget om å endre plantevernmiddelforskriften slik at det på visse vilkår tillates å spre 
nærmere vann enn det som står på etiketten. Danmark har vist at det er gjennomførbart og 
miljøforsvarlig å stille slike vilkår om bruk av tilpasset miljøvennlig sprøyteutstyr.  
 
Nytten vil være enda større i Norge enn i Danmark pga. mindre skifter og mange vannstrenger der 
store avstandskrav ekskluderer bruk av aktuelle plantevernmidler. Norge har få godkjente midler å 
velge blant i små kulturer som grønnsaker. Lite utvalg av plantevernmidler i Norge skyldes en 
restriktiv godkjenningspraksis for nye plantevernmidler. Dessuten er markedet så lite for firmaene 
at de ikke ønsker å ta kostnaden med introduksjon av nye plantevernmidler med mindre 
avstandskrav. Ofte finnes det få eller ingen aktuelle midler med små avstandskrav til vann. Få 
aktuelle midler på vassdragsnære arealer øker faren for resistensutvikling og resulterer i økte doser 
og dermed økt avrenning av plantevernmidler.  
 
Pga. mangel på plantevernmidler med små avstandskrav kommer ikke de vassdragsnære teigene 
med i vekstskiftet for intensive kulturer som grønnsaker og potet selv om jordkvaliteten er god. 
Vekstskiftet blir mer presset på andre arealer og dermed øker plantevernproblemene. Det gir 
behov for økt bruk/dosering av plantevernmidler som igjen øker avrenningen av plantevernmidler 
til vassdragene. Foreslått endring i forskriften gjør at bøndene finner løsninger langs vassdrag ved 
å ta i brukt miljøvennlig sprøyteutstyr og reduserer risikoen for at bøndene forurenser vassdrag 
ved ikke å overholde de restriktive avstandskravene. 
 
Endringen i plantevernmiddelforskriften kan altså redusere avrenningen av plantevernmidler til 
vassdragene. Et mer effektivt plantevern og økt disponibelt areal for krevende åkervekster når de 
vassdragnære teigene kan tas i bruk, bidrar til økt matproduksjon. 
 
Vi vil tro det danske regelverket med små tilpasninger kan innføres i Norge og at 
implementeringen derfor kan gjøres raskt. 
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Aksept for kortere avstand til vann og bekker bør følges opp med en målrettet overvåking av 
vannforekomster med liten gjennomstrømning nedstrøms aktuelle kulturer.  
 
Aktivt jordbruk dekker en stor andel av nedbørfeltet i mange vannforekomster i Vestfold, opptil 
40 % i enkelte vassdrag. For hele Vestfold fylke er andelen jordbruksareal omkring 
20 %. Dette gjør at jordbrukssektoren står for en stor andel av tilførslene av næringssaltene til 
vannforekomstene.  
 
Også hva gjelder plantevernmidler er det målt påvirkning på ferskvannsforekomstene. Som kjent 
inngår enkelte slike stoffer på lista over kjemiske stoffer som påvirker vannforekomstenes 
«kjemiske tilstand» i vannforskriftens forstand. Vi minner imidlertid om at plantevernmidler også 
kan påvirke den «økologiske tilstanden», f.eks. gjennom påvirkning på bunndyrfauna, 
fytoplankton, zooplankton, påvekstalger eller andre organismer. 
 
Som hovedansvarlig for klassifisering av vannforekomstene miljøtilstand, har Fylkesmannen 
behov for samarbeid med ulike sektorer for å skaffe tilveie nye måledata for de ulike stoffene. Vi 
er innforstått med at jordbruksssektoren nedlegger betydelige ressurser i forskningsmessig 
utvikling av avrennings-koeffisienter, prognoseverktøy knyttet til ulike driftsformer, jordarter osv. 
Imidlertid har vi i Vestfold også behov for bidrag til den mer løpende vannovervåking av 
næringssalter og plantevernmidler, og vi benytter denne drøftingen av forslag til forskriftsendring 
til å gi uttrykk for dette behovet. 
 
 
 
Med hilsen 
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen 
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fungerende fylkesmiljøvernsjef  overingeniør 
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