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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM
PLANTEVERNMIDLER
På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet forslag til endringer i
forskrift om plantevernmidler på høring. De aktuelle endringene som blir sendt på høring,
innebærer oppdatering av listen over aktive stoffer som kan inngå i plantevernmidler.
Videre foreslår vi en presisering i plantevernmiddelforskriften når det gjelder krav til
importører, og en ny bestemmelse som gjelder godkjenningsperiode for makroorganismer.

Bakgrunnen for forslaget
Om endringer i stofflisten:
Ny forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Forskriften tok inn EU-regelverket på
området, deriblant Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009. Denne forordningen
omhandler blant annet en ny godkjenningsordning for aktive stoffer som kan inngå i
plantevernmidler, og som gir strengere kriterier for godkjenning enn det som var tilfellet tidligere
etter rådsdirektiv 91/414/EØF. Dette direktivet ble opphevet ved forordning 1107/2009, men det vil
fortsatt i en overgangsperiode være tidligere godkjente, aktive stoffer som blir revurdert etter
kriteriene i det direktivet. På sikt vil alle slike tidligere godkjente stoffer bli revurdert etter kriteriene i
forordning 1107/2009, på lik linje med nye aktive stoffer.
Liste over godkjente aktive stoffer følger av kommisjonsforordning (EU) nr. 540/2011. Listen er delt
inn i flere deler. Del A gjelder aktive stoffer som er godkjent etter gamle kriterier, dvs. etter direktiv
91/414/EØF. Aktive stoffer som blir godkjent etter kriteriene i forordning 1107/2009 blir ført opp i
del B. Del B omfatter også aktive stoffer som er vurdert etter overgangsregler, og som i praksis er
de gamle kriteriene. Del C inneholder basisstoffer, del D lavrisikostoffer og del E
substitusjonskandidater (erstatningskandidater).
Listen over godkjente aktive stoffer blir oppdatert fortløpende. Endringer blir vedtatt som
endringsforordninger. Dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere
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godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som
ikke er på liste i forordning 540/2011, blir disse også fastsatt som egne forordninger.
Om øvrige endringer:
På bakgrunn av erfaring med tilsyn på plantevernmiddelområdet, mener vi at det kan være
hensiktsmessig med en tydeligere formulering når det gjelder krav til fag- og språkkunnskaper hos
ansvarshavende hos importør. Kravene er viktige blant annet for å kunne gi faglig veiledning til
veiledningstjenesten og brukere.
Forskriften inneholder ikke en bestemt godkjenningsperiode for makroorganismer i dag. Dette har
blitt bestemt i det enkelte vedtak om godkjenning. Mattilsynet mener at godkjenningsperioden for
makroorganismer bør være tilsvarende som for lavrisikopreparater. Det vil si en
godkjenningsperiode på inntil 15 år. Vi anser det som hensiktsmessig å ta dette kravet inn i
forskriften.

Generelt om endringene
Endringer i stofflisten:
Det er forordninger som gjelder avgjørelser om aktive stoffer som nå blir sendt på høring. Disse
forordningene gjelder både godkjenning av nye stoffer, og stoffer som alt er på listen og som nå er
blitt revurdert og har fått fornyet godkjenning. Høringen omfatter dessuten en forordning som
gjelder forlengelse av godkjenningsperiode for enkelte stoffer, en forordning som gjelder
tilbaketrekking av tidligere godkjent stoff og forordninger om avslag på godkjenning av nye aktive
stoffer.
Forordningene om endringer i stofflisten er ikke innarbeidet i utkastet til endringsforskrift som følger
denne høringen. Dette skyldes at forordningene som blir sendt på høring nå, ikke nødvendigvis er
klare for fastsettelse i forskrift på samme tid. Det er derfor mer hensiktsmessig å lage
endringsforskriftene som gjennomfører slike forordninger på et senere tidspunkt.
Tabellene gir oversikt over endringsforordningene. For detaljer viser vi til lenke til de enkelte
forordningene, og til vedlagte konsoliderte utgave av forordning 540/2011 (dansk versjon).
På Mattilsynets nettsider finnes oversikt over hvilke plantevernmidler som er godkjent i Norge og
hvilke aktive stoffer disse inneholder.

Tabell 1 - § 4 Endringsforordninger til forordning (EU) nr. 540/2011
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Tabell 2 - Andre endringer i stofflisten
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Endring i

Rettsaktnummer

Navn på aktive stoffer

§5

32017R2057

Achillea millefolium L. - avslag på godkjenning

§5

32017R2067

Paprikaekstrakt - avslag på godkjenning

§5

32017R2068

Kaliumsorbat - avslag på godkjenning

Øvrige endringer:
For de øvrige endringer som høringen omfatter, er det på vanlig måte utarbeidet et utkast til
endringsforskrift. Denne følger vedlagt, og omfatter bestemmelser om krav til importør, og om
godkjenningsperiode for makroorganismer.

Spesielle merknader til endringsforskriften
§ 11 Informasjonsplikt og kontroll ved salg
Vi foreslår en endring i tredje ledd som presiser kravene til at ansvarshavende hos importør skal
kunne beherske norsk og ha kunnskap om norske forhold. Videre skal etiketter utformes på norsk.
Å kunne snakke svensk eller dansk og samtidig kunne forstå norsk regnes som tilstrekkelig for å
tilfredsstille kravet, så fremt man sørger for at etiketter på plantevernmidler, og skriftlig
informasjonsmateriale beregnet på norske brukere, er skrevet på korrekt norsk.
§ 27 Organismer til biologisk bekjempelse av planteskadegjørere
Det settes inn et nytt sjette ledd i bestemmelsen om organismer til biologisk bekjempelse, som
beskriver godkjenningsperioden og at godkjenningen kan endres eller trekkes tilbake på visse
vilkår.

Konsekvensvurdering
Om endringer i stofflisten:
For at et godkjent aktivt stoff skal kunne brukes i Norge må det først bli søkt om og gitt godkjenning
her i landet for et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet. Det er Mattilsynet som
godkjenner plantevernmidler etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til
spesielle norske forhold.
Mattilsynet vurderer at gjennomføring av disse forordningene som enten godkjenner aktive stoffer
for første gang, forlenger tidligere godkjenning, trekker tilbake godkjenning eller gir avslag på
godkjenning av stoffer, i all hovedsak ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av
betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. De fleste av de stoffene som omhandles i
forordningene, inngår ikke i plantevernmidler som pr. i dag er på det norske markedet. Dersom et
plantevernmiddel som inneholder et av disse aktive stoffene senere blir søkt godkjent her i landet,
vil kostnadene ved saksbehandlingen dekkes av gebyr.
Avslaget på søknaden om fornyet godkjenning av det aktive stoffet iprodion er basert på en rekke
problemområder ved stoffet. Iprodion er ansett som å kunne være kreftfremkallende, og det er
også mistanke om at det er reproduksjonsskadelig. Videre er det identifisert problemer med
utlekking av metabolitter til grunnvann, problemer med en metabolitt som forekommer som rest i
mat og som urenhet hvor potensialet for gentoksisitet ikke kan utelukkes. I tillegg er det påvist høy
risiko for akvatiske organismer.
At iprodion har mistet sin godkjenning som aktivt stoff, vil medføre at to preparater på det norske
markedet, Rovral 75 WG og Chipco Green 75 WG, ikke lenger vil være godkjent. Sistnevnte har
ikke hatt noen omsetning siden 2012. Rovral 75 WG er godkjent til en rekke bruksområder i Norge,
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blant annet i bær, grønnsaker og krydderurter på friland og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og
i skogplanteskoler. Siste dato for tillatt bruk av disse preparatene er satt til 5. juni 2018.
Siden Rovral 75 WG er godkjent til så mange bruksområder i Norge vil man på enkelte
bruksområder kunne oppleve problemer med erstatningspreparater når dette preparatet forsvinner
fra markedet. Dette gjelder særlig gulrot og kålvekster, salat i veksthus og i skogplanteskoler.
Ved regodkjenningen av glyfosat ble det blant annet satt som vilkår at mulige effekter på
arvematerialet skal vurderes ved godkjenning av hvert enkelt preparat der dette aktive stoffet
inngår. Et slikt vilkår vil kunne medføre noe økt ressursbruk for Mattilsynet. Omfanget er imidlertid
pr. nå ikke mulig å anslå.
Øvrige endringer:
Endringene som gjelder krav til importører av plantevernmidler vil kunne bidra til å gi norske
forbrukere og næringsutøvere sikrere og bedre opplysninger om de plantevernmidler som
benyttes. I visse tilfeller vil dette kunne virke positivt både helse- og miljømessig, og også
økonomisk for forbruker/næringsutøver.
En forskriftsregulering av godkjenningsperiode for makroorganismer vil skape mer forutsigbarhet i
forbindelse med søknad om godkjenning av slike midler.

Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside. Alle høringssvar vil bli offentliggjort
samme sted.
Høringsfrist: 23. april 2018

Med hilsen

Are T. Sletta
seksjonssjef planter

Vedlegg:
1. Liste over høringsinstanser
2. Konsolidert dansk versjon av forordning (EU) nr. 540/2011.
3. Utkast endringsforskrift
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