
Plantevernmiddel og avstandsproblematikk til ope vatn.  

Ordstyrar, årsmøte! 

Den nye Plantevern forskrifta som vart innført for omlag to år sidan, gav  nokre nye 

utfordringar ved bruk av plantevern middel. M.a. skal alternative metodar vurderast og  

etterleving av avstandskrav  til ope/rennande vatn skal dokumenterast. Avstandskrav har 

rett nok eksistert ei tid på etiketten. Det nye no er kravet til dokumentasjon. I tillegg har 

prosentvis andel av plantevernmiddel med avstandskrav auka. I min situasjon har samlege 

soppmiddel avstandsrestriksjon i ei eller anna form - med eit unntak. 

Dokumentasjonskravet gir oss fruktdyrkarar som brukar tåkesprøyte for å spreie 

plantevernmiddel nokre utfordringar - og særskilt på Vestlandet. Gardane ligg her som smale 

tarmar nede frå fjorden og oppover i landskapet. Bekkene ligg på rekkje og rad bortover. 

Med eit dokumentert avstandskrav på f.eks. 30 m så legg det restriksjonar på 3 daa for kvar 

100 m bekk - på kvar side av bekken! Dette påverkar mykje av produksjonsarealet i området 

vårt. 

Problemstillinga kan illustrerast gjennom nokre situasjonsbilete frå bygda mi. 

Som produsent er eg  svært oppteken av å levera eit produkt som er minimalt behandla med 

plantevernmiddel - og i så fall mest mogeleg fri for restar av plantevernmiddel - og at 

produktet held høg indre og ytre kvalitet.  

Eg veit det er gjort innspel frå Norges Bondelag  til Mattilsynet omkring problematikken med 

avdriftsreduserande tiltak som kan dempa avstandskravet. F.eks. ved bruk av nytt teknisk 

utstyr og ny sprøytemetodikk - slik ein har fått på plass i nokre av nabolanda våre. 

Beklagelegvis rullar denne ballen litt seint og etter det eg forstår  kan me ikkje vente 

tilpassing før til 2019 sesongen - tidlegast. Det er difor viktig at Norges Bondelag  fortsatt har 

sterkt fokus på framdrifta i saka.  

I tillegg er det svært aktuelt å stilla spørsmålet: 

Lukking av opne bekker/kanalar/grøfter - er ikkje det også eit miljøtiltak i denne 

samanhengen? 


