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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.

Bakgrunnen for forslaget
Ny forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Forskriften tok inn det nye EUregelverket 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
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.
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Generelt om endringene
Det er forordninger som gjelder avgjørelser om aktive stoffer som nå blir sendt på høring.
Forordningene omfatter godkjenning av et ny lavrisiko aktivt stoff, tidligere godkjente stoffer som er
revurdert og har fått fornyet godkjenning, forlengelse av godkjenningsperiode for en del stoffer,
endring av vilkår for tidligere godkjente stoffer og tidligere godkjente stoffer som ikke har fått
fornyet godkjenning.
Det er ikke lagt ved endringsforskrift i høringen. Dette skyldes at forordningene som omfattes av
høringen, trolig vil bli behandlet i ulike EØS-komitémøter. Endringsforskrifter som gjennomfører
forordningene vil derfor utarbeides senere, og tilpasses beslutningstidspunkt i EØS-komitéen.
Tabellen nedenfor gir oversikt over forordningene. For detaljer viser vi til lenke til de enkelte
forordningene, og til vedlagte konsoliderte utgave av forordning 540/2011 (dansk versjon). EØSnotat om de aktuelle forordningene kan søkes opp i EØS-notatdatabasen.
På Mattilsynets nettsider finnes oversikt over hvilke plantevernmidler som er godkjent i Norge og
hvilke aktive stoffer disse inneholder.
Forskrift om plantevernmidler § 4 - Endringsforordninger til forordning (EU) nr. 540/2011
Tilbaketrukket

Vilkår *

Navn på aktive stoffer

Godkjent

Forordnings- eller
dokumentnummer

32018R0783

imidakloprid

x

32018R0784

klotianidin

x

32018R0785

thiamethoxam

x

32018R0917

alfa-cypermetrin m.fl.

x

32018R1075

Ampelomyces quisqualis stamme AQ10

x

32018R1278

Pasteuria nishizawae Pn1

x

32018R1061

karfentrazonetyl

x

32018R1260

pyridaben, quinmerac og zinkfosfid

x

32018R1019

oxasulfuron

x

32018R1043

fenamidon

x

* endringer i vilkår for aktivt stoff som allerede er godkjent

Konsekvensvurdering
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 plantevernmiddelpreparat 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.
Forordning (EU) nr. 2018/783, forordning (EU) nr. 2018/784 og forordning (EU) nr. 2018/785
gjelder endring av vilkår for henholdsvis imidakloprid, klotianidin og thiamethoxam som alle tilhører
gruppen neonikotinoider. Bakgrunnen for endring av vilkårene for disse tre aktive stoffene er at de
er systemiske slik at de tas opp og fordeles i planten (bl.a. til pollen og nektar), og at de er
ekstremt giftige for bier. Det er dermed satt strenge restriksjoner med hensyn til bruksområde. De
kan derfor nå, på særlige vilkår, kun brukes i permanente veksthus. Behandlede kulturer kan heller
ikke flyttes ut av veksthuset i løpet av hele livssyklusen.
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Et av disse stoffene, imidakloprid – som behandlet i forordning 2018/783, inngår i flere preparater
som har vært godkjent for bruk i Norge. To av preparatene, Prestige FS 370 (beising i potet) og
Merit Forest WG (bartrær i planteskoler), har kun vært beregnet på utendørs bruk, og vil dermed
miste sin godkjenning.
Et tredje preparat, Confidor WG 70, har vært godkjent til bruk mot skadeinsekter i forskjellige
grønnsakskulturer og prydplanter i veksthus. I tillegg har preparatet vært godkjent i salat i veksthus
etter en «off-label»-godkjenning.
Mattilsynet har vurdert at Confidor WG 70 ikke lenger skal være tillatt brukt i prydplantekulturer da
disse vil fortsette sin livssyklus utenfor veksthuset. Forbudet vil også gjelde snittblomster. Når det
gjelder «off-label»-godkjenningen, endres den til kun å gjelde salat som høstes i veksthus. Det vil
si at Confidor WG 70 vil miste sin «off-label»-godkjenning for salat som dyrkes og selges til
forbruker i potte.
Mattilsynet har imidlertid vurdert at veksthuskulturer som høstes for konsum, vil tilbringe hele sin
livssyklus i veksthuset. Confidor WG 70 vil dermed beholde godkjenningen i agurk, paprika og
tomat i veksthus.
I tillegg til begrensning av bruksområdet medfører oppfølging av forordningen at preparater med
imidakloprid som aktivt stoff, dvs. Confidor WG 70 i dette tilfellet, skal merkes som et
spesialpreparat for veksthus. I henhold til forskrift om plantevernmidler § 25 medfører bruk av
spesialpreparat for veksthus at vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som
fjernes fra veksthuset, skal lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik
måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene.
Gjennomføring av forordning 2018/783 om imidakloprid vil kunne innebære visse utfordringer i
enkelte kulturer da det til dels ikke finnes gode, alternative preparater på det norske markedet. På
friland gjelder dette primært bruk av stoffet i beisemiddelet Prestige FS 370 mot insekter i potet.
Når det gjelder Confidor WG 70, vil tilsvarende utfordringer særlig gjelde for prydplanter, der det
også kan være problemer med gode alternativer for bekjempelse av visse insektarter. Den direkte
økonomiske konsekvensen av disse utfordringene, både for potet- og prydplanteprodusenter, er på
det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av.
En del av de aktive stoffene som omhandles i de øvrige forordningene i denne høringsrunden,
inngår i plantevernmidler som pr. i dag er på det norske markedet eller er søkt godkjent her i
landet. Vi vurderer at imidlertid gjennomføring av disse forordningene ikke vil ha økonomiske eller
administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et
plantevernmiddel som inneholder et aktivt stoff blir søkt godkjent her i landet, vil kostnadene ved
saksbehandlingen dekkes av gebyr.

Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside. Alle høringssvar vil bli offentliggjort
samme sted.
Høringsfrist: 20. desember 2018

Med hilsen

Are T. Sletta
seksjonssjef planter
Vedlegg:
1. Liste over høringsinstanser
2. Konsolidert dansk versjon av forordning (EU) nr. 540/2011.
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