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4. Plantevernmidler og helse

Foto: N. Bjugstad, NLH



Hvordan kommer plantevernmidler 

inn i kroppen?

1. Hudkontakt

2. Innånding

3. Munn og fordøyelse



Åndedrettssystemet

Hvor mye areal utgjør dette?



Opptak gjennom huden

• Dekk alltid bar hud når du 

jobber med plantevernmidler  

• Vær ekstra oppmerksom i 

måle-, blande- og fyllefasen

• Vær også oppmerksom ved 

direkte kontakt med sprøyte 

og ved rengjøring av utstyr

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Hvor lett en får stoffene på, eller i, 

seg avhenger av

• Preparatets formuleringstype

• Utstyret til tilmåling og blanding

• Sprøyteutstyret

• Verneutstyret som brukes

• Personlig hygiene



Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Eksponering ved bruk av sprøyteutstyr

NB:  Fare for eksponering ved utblanding er ikke tatt med.



Tiltak for bedre arbeidsmiljø I

• Oppbevar plantevernmidlene etter forskriften og alltid 
utilgjengelig for barn 

• Vurder hvor stort behovet er for å sprøyte   

• Velg stoffer med så lav helse- og miljørisiko som mulig 
(lav avgiftsklasse) 

• Les etiketten og HMS-databladet nøye og følg anvisningene 

• Bruk verneutstyret som står på etiketten 

• Sørg for å ha verneutstyret i orden 

• Ha godt utstyr ved tilmåling og påfylling 

• Sørg for at sprøyteutstyret er i orden og er riktig innstilt 

Husk: 

§ 26 vedlegg 2



Tiltak for et bedre arbeidsmiljø II

• Vurder kjøremønsteret og unngå å sprøyte i mye vind 

• Ha alltid tilgang på rent vann og såpe, gjerne også 

øyeskylleflaske

• Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet

• Dusj og vask håret etter arbeidets slutt 

• Overhold behandlings- og handteringsfristene 

• Unngå å forurense brønner og vassdrag 

• Vask verneutstyr, klær og støvler etter bruk

Husk: § 20



Helseskader



Irritasjon

• Lokale virkninger som utvikles der en har fått midlet 

på seg 

• Plantevernmidler kan virke irriterende på hud, øyne 

og luftveier 

• Ofte forbigående effekter, men det kan oppstå varige 

øyeskader 

• Som regel gir irritasjonen seg ved skylling med vann 

• Allergi kan oppstå

Husk: § 21



Generelle tiltak ved forgiftninger

• • Frisk luft

• • Ro og hvile

• • Ring Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00, 113, eller lege

• • Skyll tilsølt hud godt med såpe og vann

• • Fjern tilsølte klær etc.

• • Gi vann eller melk å drikke, evt. medisinsk kull

• • Ikke fremkall brekninger – … men hvorfor ikke?



Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Akutt forgiftning

• LD50 verdien er et mål 

på akutt giftighet 

• Normalt kreves minst 20 dyr til et enkelt LD50 forsøk. 

• Resultatene gjør at en kan regne den såkalte LD50-verdien, 

dvs. mengden av et stoff som dreper 50% av forsøksdyrene innen 14 dager, 

etter én enkel dose.

• LD50-metoden går ut på å gi en 

gruppe dyr en enkel dose av et 

teststoff med en slik konsentrasjon 

at minimum en fastsatt andel av 

dyrene dør. 



Kronisk forgiftning og varige skader

• Arvestoffskader 

• Kreft 

• Forplantningsskader 

• Skader på viktige 

organer i kroppen 

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Bioakkumulering



Bioakkumulering



Varige skader I

Arvestoffskader

• Skader på cellens DNA eller 

kromosomer 

• Kan skje på kjønnsceller og 

andre celler i kroppen 

Kreft  

• Vekst og deling av enkelte 

celler i kroppen er ute av 

kontroll 

• Ofte må mange ting virke 

sammen for at kreften skal

få utvikle seg 



Varige skader II

Forplantningsskader

• Forplantningsevnen kan 

skades både hos kvinner og 

menn 

• Noen stoffer kan skade 

fosteret via kontakt med mor 

og/eller far 

Skader på viktige

organer i kroppen

• Noen stoffer kan skade 

viktige organer i kroppen 

etter at man har fått i seg 

relativt små mengder 

en eller flere ganger 



Faresymboler likt i hele Europa

Akutt giftig Etsende Kronisk 
helsefare

Helsefare

OksiderendeBrannfarligEksplosjonsfarligGass under 
trykk

Miljøfare



Helsefaremerking  II

Risikosetninger 

i advarselsfeltet 

på etiketten, 

eksempel:



Helsefaremerking  III

Sikkerhetssetninger står både i advarselsfeltet, 

og  under ”Forsiktighetsregler”

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av nitrilgummi, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering 

og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av 

sprøytetåke, skal halvmaske med kombi-asjonsfilter A1/P2 S og L brukes.

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig 

med store mengder vann og kontakt lege eller 

Giftinformasjonssentralen tlf. 22591300. Søl av 

prepratet på hud må straks skylles eller vaskes 

av. Klær tilsølt med preparatet fjernes straks. 

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig

eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om 

forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen 

tlf. 22591300. 
Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i

behandlet område, eller håndterer behandlede plant-

edeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.



Helsefaremerking  IV

Anbefalt verneutstyr er angitt under Forsiktighetsregler

Handteringsfrist

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitrilgummi, øyevern, 

støvler og overtrekksdress ved håndtering og 

bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og 

når det er fare for innånding av sprøytetåke, 

skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S 

og L brukes. 
Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege 

eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22591300. Søl av prepratet på hud må straks skylles

eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet fjernes straks. Vask hender og ansikt når 

arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege 

eller Giftinformasjonen tlf. 22591300.

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går 

inn i behandlet område, eller håndterer 

behandlede plantedeler i en periode på 24 timer 

etter sprøyting.



Handteringsfrist

• Det tidsrommet etter at man har sprøytet da man ikke 

skal gå inn i området som er behandlet med 

plantevernmidler, og ikke arbeide med kulturen uten 

bruk av verneutstyr 

• Det er vanligst med en 

handteringsfrist 

på 24 eller 48 timer 



Vanlige forgiftningssymptomer

• Tiden kan variere fra en har fått i seg for mye av et 

plantevernmiddel til en begynner å merke 

symptomene på forgiftning 

• Generell slapphet, hodepine, forvirring, økt 

spyttmengde, åndenød, muskelsvakhet, kvalme, 

brekninger, diaré og kramper .

• Ikke alle midler gir alle symptomene, og folk kan få 

ulike symptomer av samme middel 



Generelle tiltak ved forgiftninger

• Frisk luft

• Ro og hvile

• Ring Giftinformasjonen tlf.  22 59 13 00, 

113, eller lege

• Skyll tilsølt hud godt med såpe og vann 

• Fjern tilsølte klær etc. 

• Gi vann eller melk å drikke, evt. medisinsk kull 

• Ikke fremkall brekninger 



Giftinformasjonen 

trenger disse opplysningene 

• Navn på preparat og virksomt stoff

• Hva det er brukt til /brukes til 

• Omtrent hvor mye vedkommende 
har fått i eller på seg 

• Voksen eller barn 

• Hvor lang tid det er 
siden uhellet 

• Hvordan det står til 
med vedkommende

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Mer om enkelte plantevernmidler 

Foto: N. Bjugstad, NLH



Fosforforbindelser og karbamater I

• Skadedyrmidler

• Kolinesterasehemmere

• Virker ved å forstyrre signaler mellom nerver, og 

mellom nerver og muskler 

• Motgift er atropin 

• Første tegn på forgiftning: hodepine, kvalme, sløvhet, 

svimmelhet, muskelrykninger og kraftløshet



Fosforforbindelser og karbamater II

• Store mengder stoff kan i 

tillegg gi: økt svette-, tåre- og 

spyttutskillelse samt 

pustevansker. Pupillene trekker 

seg sammen og blir veldig små 

(miose) 

• Sterk forgiftning: bevisstløshet, 

kramper, lammelser 

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Fosforforbindelser og karbamater III

• Hjernen kan påvirkes og symptomer på dette er 

– forvirring

– sløvhet

– depresjon

– konsentrasjonsvansker

– utydelig tale

– søvnvansker

– mareritt

– en slags psykose



Pyretriner og pyretroider I

• Skadedyrmidler

• Nervegift som virker på ionekanaler i nervene 

• Symptomer på forgiftning  

– muskelskjelvinger

– dårlig koordinasjon av bevegelser

– kramper og lammelser

– økt spyttutskillelse, oppkast og hodepine



Pyretriner og pyretroider II

• Pyretroider på huden kan gi parestesier,

dvs. en prikkende, brennende følelse i huden 

(spesielt ansiktet) som kan gå over i nummenhet. 

Symptomene oppstår raskt og forsvinner vanligvis 

innen 24 timer 

• Det er viktig å ikke forveksle forgiftning med 

pyretroider med forgiftning av fosforforbindelser 

eller karbamater  



Fenoksysyrer I

• Ugrasmidler 

• Virker på membranen som omgir hver celle i 

kroppen, i tillegg til flere prosesser inne i cellene 

• Fenoksysyrer er farlige ved svelging, irriterer huden 

og luftveiene og kan gi alvorlige øyeskader  



Fenoksysyrer II

• Forgiftningssymptomer: kvalme, oppkast og diaré 

• Inntak av større mengder kan føre til: smerte og 

svakhet i muskler, parestesier i fingre og tær samt 

skader på nerver som fører til armer og bein 

• Bronkitt og irritasjon av luftveier samt eksem er blitt 

forbundet med bruk i yrkessammenheng  



Verneutstyr

Skal beskytte

- hud

- øyne

- luftveiene og 

- kroppen

mot skadelige virkninger fra plantevernmidlene

en film fra Norsk Landbruksrådgiving på 2,42 minutter

Foto: N. Bjugstad, NLH

https://www.youtube.com/watch?v=jjKYgAAOZWI


Valg av personlig verneutstyr

Avhenger av type plantevernmiddel, 

spredemetode og arbeidssituasjon. 

Les etiketten og HMS-databladet! 

Eksempel på utstyr (bildet)

• Ansiktsskjerm

• Halvmaske

• Korttidskjeledress

• Hansker

Foto: Nils Bjugstad, NLH



Bruk riktig verneutstyr  

• Alt verneutstyr etter 1995 skal 

være CE-merket 

• Det skal alltid følge norsk 

veiledning med utstyret 

• Sjekk hva utstyret 

(for eksempel filteret) 

er godkjent for 

Feil bruk gir falsk trygghet!



Eksempel på CE-merking

Foto: Knut Elkjær, Direktoratet for arbeidstilsynet



Beskytt deg mot gasser, damper, støv 

og små dråper; bruk maske!

• Masketyper: 

– hel- og halvmasker med utskiftbart filter

– filtrerende halvmasker (også kalt engangsmasker)

– motorassistert (batteridrevet) åndedrettsvern 

• Finn en maske som passer og tetter godt

– motorassistert maske passer for deg som har skjegg!

• Kontroller at maska tetter ved å foreta en over- eller 

undertrykkstest og bytt filter jevnlig 



Filtermasker med undertrykk

Helmaske

Halvmaske

Filtrerende halvmaskeAlle foto: Lexow 

Kun til 

støv !



Helmaske gir best beskyttelse

• Vindu skjermer

ansiktshuden og øynene

• God tetting mot huden

Foto: Lexow 



Halvmaske 

• Lettere enn helmaske

• Dekker bare nese og 

munn

• Ikke så god tetting mot

huden som helmaske

• Ansiktsskjerm kan 

brukes i tillegg (bildet)

Foto: Nils Bjugstad, NLH



Filtrerende halvmaske

• FFP masker er kun

egnet for støv

• Advarsel! 

Virker som

sniffeklut når dråper

setter seg i filteret

• Derfor svært lite

aktuell ved arbeid med 

plantevernmidler

Foto: Lexow 



Filtre til åndedrettsvern

Støvfilter

Kombinerte gass- og støvfiltre

Foto: Knut Elkjær, Direktoratet for arbeidstilsynet



Filter mot gasser og damper

A (brun) mot løsemiddel

B (grå) mot klor og gjødselgassen hydrogensulfid

K ( grønn) mot ammoniakk

• Tre størrelser av gassfiltre: 1, 2 og 3

• Maske med kombinasjonsfilter for støv og gass

er mest brukt under sprøyting

• Type filter som skal benyttes skal være angitt i 

HMS-databladets pkt. 8



Støvfilter

Bruk aldri dårligere enn P2 filter
Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Kombinert gass- og støvfilter

Dette filteret består av 

et gassfilter type A, 

kombinert med 

støvfilter P3 (som er 

bedre enn P2) 

Godt ”plantevernfilter” 

Foto: Knut Elkjær, Direktoratet for arbeidstilsynet



Krafttilført åndedrettsvern

• Lett å puste i  

• Eneste alternativ for

folk med skjegg 

• Velg utstyr som er

konstruert for vern

mot både gass og

støv

Foto: Univern A/S



Vifte-enhet med kombinerte filtre

• Verner mot både

gass og støv

• Vifta suger

forurenset luft

gjennom filtrene

hele tiden  

• Derfor må

denne enheten ha

tre filtre for å ha

nok kapasitet

Foto: Lexow 



Flere hjelm- og 

hettetyper kan 

kobles til 

vifte-enheten

Foto: Lexow 

Vifte-enhet med kombinerte filtre



Når skal filteret skiftes?

• Støvfilter skiftes når det er tungt å puste

• Gassfilter skiftes helst før

du kjenner lukt av plantevernmiddel

(du kan teste med white spirit)  

og alltid foran hver sesong.

• Filter i krafttilført åndedrettsvern 

– sjekk indikator



Arbeidstøy

• Bruk heldekkende arbeidstøy –

skift ofte, og alltid hvis søl på tøyet

• Overtrekksdress en fordel

• Kjemikaliedress eller regntøy hvis klærne fuktes raskt

• Hansker av riktig materiale

Foto: Lexow 



Kjemikaliedress eller regntøy

• Benyttes hvis klærne raskt

fuktes av plantevernmidler

• Kjøp kjemikaliedress kategori 3

som tilfredsstiller kravene til

– type 3 – væsketett og

– type 4 – spraytett

Foto: Lexow 



Valg og bruk av vernehansker

• Benytt kjemikaliehansker, 

merket med dette symbolet

• Hanskematerialet er viktig

– skal være angitt i HMS-databladets pkt. 8 

– som regel angitt på plantevernmiddel-

etiketten

• Husk renhold og kontroll

• Ha reservehansker tilgjengelig 

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Vern av øynene og ansiktet

Ansiktsskjerm -

svært aktuelt ved 

tilmåling av 

plantevernmiddel

Foto: Nils Bjugstad, NLH



Vernebriller

Foto: Lexow 



Øyeskylleflaske er en god forsikring

Foto: E. Fløistad, Planteforsk



Uvettig bruk av plantevernmidler 

kan gi alvorlige konsekvenser i miljøet

- forurensning av vann og jord, 

skader på kulturlandskapet, 

planter og dyr

5. Plantevernmidler og miljø

Husk: 

§ 26 vedlegg 2



Merking

Preprater som kan skade miljøet 

skal være merket for dette på etiketten

• Symboler

- Miljøskadelig

- Giftig for bier. Solsymbolet er nå fjerna, spesifikasjoner 

om sprøytetidspunkt står under bruksrettledning

• Setninger

- Giftig for fugl 

- Giftig for meitemark

- Giftig for bier og insekter

- Meget giftig, giftig eller skadelig for vannlevende organismer

- Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet 

- Spesifikasjon på sikkerhetssone til vann, antall meter

- Kan forårsake grunnvannsforurensning



Miljømerking



Punktutslipp

En av de viktigste kildene til 

forurensing med 

plantevernmidler i bekker og 

elver er punktutslipp: søl ved 

tilmåling, blanding og fylling, 

samt ved vasking av 

sprøyteutstyr og handtering 

av rester.

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Viktig ved tilmåling, blanding og fylling I

• Les etiketten nøye, vær nøye med dosering

• Unngå søl. Skyllevann fra målebegre og 

kanner skal fylles på sprøytetanken

• Unngå å fylle sprøyta på områder der det er 

risiko for avrenning (asfaltert eller gruslagt og 

drenert gårdsplass, i nærheten av sluk osv.)



Viktig ved tilmåling, blanding og fylling II

• Bruk heller et sted med moldjord, gjerne med 

vegetasjon. Dette reduserer risikoen. Ikke benytt 

samme sted år etter år

• Forsikre deg om at utstyret ikke lekker

• Fyll aldri vann fra bekker/vassdrag v.h.a. sprøytas 

pumpe - fare for hevertvirkning tilbake i vassdraget

• Risikoen for søl/utslipp kan være stor under transport

• Vær klar over at du har farlige kjemikalier på tanken

• Ikke bruk hageslange ved påfylling



Biobed

• Oppstillingsplass for sprøyta. 

Påfylling kan også skje her

• Biobedet fungerer som et biologisk rensefilter

• Biobedet er ikke ment som avfallsplass/dumping av 

plantevernmiddel-rester (fortynna eller ufortynna)



Hva skjer med plantevernmidler i naturen?

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Sprøyting

Tre måter plantevernmidler kan komme på avveie 

under sprøytearbeidet

– Avdrift

– Overflateavrenning

– Utvasking og grunnvannsforurensing



Avdrift

Hvilke konsekvenser har 
avdrift?

– Forurenser vann og 
naboeiendommer

– Påvirker vegetasjon og 
dyreliv i kulturlandskapet

– Kan forårsake skader på 
egen eller andres åker/avling 

– Redusert effekt av 
sprøytingen

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Overflateavrenning

Under hvilke forhold oppstår 

overflateavrenning?

– Plantevernmidler som 

bindes sterkt til jord 

– Bratte skråninger

– Kraftig 

regnvær/snøsmelting

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Utvasking og grunnvannsforurensing

• Hva skjer?

– Plantevernmidler fraktes med vannstrømmen ned gjennom 

jorda og til grøfter, bekker og grunnvann

– Skjer oftest med plantevernmidler som er lett løselige i vann 

og som bindes svakt i jorda

– Avhenger mye av jordtype og av hvor mye vann som renner 

gjennom jorda



Unngå at plantevernmidler kommer på avveie I

– Test utstyret, er det riktig innstilt? 

– Tenk over dysevalget, små dyser gir mindre dråper 

enn store dyser

– Sprøyt helst når det er vindstille. Sprøyt aldri når 

vinden er over 5 m/s. Ta hensyn til vindretning

– Senk farten under sprøyting

– Bruk lav bomhøyde og unngå store bombevegelser



– Bruk lavt arbeidstrykk 

– Overhold sikkerhetssoner til vassdrag 

– Etabler vegetasjonssoner 

– Unngå vanning like etter sprøyting 

– Reduser sprøyting på områder uten vegetasjon 

– Sprøyt aldri nær brønner!

– Vær obs på morgentåken. Denne kan drive i retning 

vassdrag, sjøer og veksthus 

Unngå at plantevernmidler kommer på avveie II



Risikokart

Ved å kombinere ulike 

kart med informasjon 

om plantevernmidlet, 

kan vi få et risikokart for 

overflateavrenning av 

plantevernmidler 



Hva skjer med plantevernmiddelet 

etter at det har kommet ut i naturen?

• Nedbrytning

• Binding

• Transport

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Nedbrytning

Nedbrytning skjer først og fremst 

ved hjelp av mikroorganismer!

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Nedbrytningshastighet I

• Nedbrytingshastigheten varierer mellom ulike 

plantevernmidler  

• Begrepet halveringstid sier noe om hvor rask 

nedbrytingen er. Halveringstid er den tiden det tar før 

halvparten av stoffet er brutt ned 

• Midler som brytes ned sakte kalles persistente 

• Nedbrytningshastighet avhenger av jordtypen, 

temperatur, fuktighet, mikroorganismenes aktivitet 



Nedbrytingshastighet II



Binding og transport I

• Plantevernmidlene bindes til jordpartikler. 

Hvor sterk denne bindinga er avhenger av 

midlenes og jordas egenskaper 

• Midler som bindes sterkt til jord 

vil transporteres sammen med jorda 

(erosjon og overflateavrenning) 



Binding og transport II

• Midler som løses lett i vann og bindes svakt i jorda vil 

kunne vaskes ut  

• Faren for utvasking er størst ved overdreven 

vanning/mye nedbør like etter sprøyting, 

og i porøse og sandholdige jordtyper med lite 

organisk materiale 



Funn av plantevernmidler i vann I

• Jordforsks overvåkningsprogram i elver og bekker 

(JOVA)1995-2004: plantevernmidler er påvist i 78 % 

av alle prøver 

• 35 av 44 påviste plantevernmidler 

er funnet i konsentrasjoner > 0,1 µg/l 

(fastsatt drikkevannsgrense) 

• Indikasjoner på at dette kan være et minkende 

problem 



Funn av plantevernmidler i vann II

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Skadevirkninger på planter og dyr I

Direkte skadevirkninger 

– Avdrift av ugrasmidler påvirker vegetasjonen utenfor åkeren 

– Forgiftning av fugler og dyr ved at disse spiser beiset såvare, 

granulerte insektmidler eller sprøytet vegetasjon 

– Direkte oversprøyting eller avdrift av insektmidler. 

For eksempel sprøyting i blomstrende vegetasjon 

(bier og andre insekter), oversprøyting av kantsoner 

eller vannforekomster etc. 



Skadevirkninger på planter og dyr II

Indirekte skadevirkninger 

– Redusert næringstilgang 

– Redusert tilgang til levesteder 



Skadevirkninger på planter og dyr III

Bioakkumulering

– Enkelte plantevernmidler er så tungt nedbrytbare og så 

fettløselige at det er fare for at de hoper seg opp 

(akkumulerer) i ulike organismers fettvev over tid 

– Kan få opphopning i næringskjedene 



Bioakkumulering

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Reduser skader i kulturlandskap og vassdrag I

• Les og følg miljøfaremerkingen på etiketten 

• Ta hensyn til sikkerhetssoner mot vann (oppgitt på 

etiketten) 

• Sprøyt ikke direkte over åpent vann eller vannkilder 

• Bruk sprøyteutstyr og innstillinger som gir liten risiko 

for avdrift 



• Åkerholmer og kantsoner skal ikke sprøytes 

• Beskytt områder med høyt biologisk mangfold 

• Sett av en sprøytefri åkerkant dersom dette er mulig 

• Unngå spill av beiset såkorn og granulerte 

insektmidler 

Reduser skader i kulturlandskap og vassdrag II



Reduser skader i kulturlandskap og vassdrag III

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Rengjøring I

Mye av forurensningen med 

plantevernmidler i bekker, elver, 

innsjøer og drikkevannsbrønner 

skyldes uhell og/eller slurv!



Rengjøring II

• Viktig ved vasking av sprøytetank, rester og 

tomemballasje

– Unngå væskerester ved avsluttet sprøyting 

– Rester på sprøytetanken skal fortynnes 5 ganger med vann 

og sprøytes ut over det behandlede arealet. 

Tankskylleutstyr letter dette arbeidet 

– Unngå at sprøyteutstyret blir tilgriset av plantevernmidler 

utvendig 



Rengjøring III

– En god del rester kan bli sittende igjen på bommen etter 

sprøyting. Det anbefales å gjennomføre en grovskylling av 

sprøyta og bommen ute i åkeren 

– Tenk nøye over valg av vaskeplass! 

– Vask ikke sprøyteutstyr i nærheten av drikkevannsbrønner!

– Rester av konsentrerte plantevernmidler og ikke reingjort 

tomembalasje skal leveres til mottak for farlig avfall. 

Det er leveringsplikt for alt farlig avfall over 1 kg



Miljøplan i jordbruket 

Krav om miljøplan for alle som mottar 

produksjonstilskudd fra 01.01.2003

Miljøplan = et verktøy for å planlegge og 

dokumentere miljøtiltak



Miljøplan i jordbruket

• Obligatorisk del som gjelder plantevernmidler

– Føring av sprøytejournal

– Ingen sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer 

– Riktig påfylling, vasking og håndtering av rester 

• Frivillig del  som gjelder plantevernmidler

– Sprøytefrie soner ytterst i åkeren 

– Opprettelse av vegetasjonssoner og fangdammer 



6. Sprøyteutstyr

innstilling og bruk

En film fra Norsk Landbruksrådgiving om ryggsprøyter 
på 4,43 minutter

https://www.youtube.com/watch?v=eWycb4JjQuM


Sprøyteutstyr, innstilling og bruk

Målsetting

• God biologisk virkning

• Godt arbeidsmiljø 

• Minst mulig avrenning 

• Minst mulig risiko for avdrift

• Minst mulig risiko for rester

• Billigst mulig plantevern



Sprøytekvalitet

Avsetning er avhengig av

• Arbeidstrykk

• Dråper og dråpestørrelse

• Dysehøyde

• Dysevalg

• Kjørehastighet



Dråpestørrelse

Dråpene er et produkt av

• Dysestørrelse

• Dysetype

• Trykk



1 dråpe på 0,400 mm  = 8 dråper på 0,200 mm   = 

64 dråper på 0,100 mm  = 512 dråper på 0,050 mm

Dråpestørrelse og antall dråper

Dråpeantallet øker mye ved 

reduksjon i dråpestørrelse ved 

samme væskevolum. 

Eksempel: 

8 ganger reduksjon i dråpestr. gir 

over 500 ganger flere dråper!

• Bladarealet som dekkes

av sprøytevæske?

• Biologisk virkning?



Væskefølsomt papir

Sjekk :

• Treff av målet

• Dråpedekning

• Inntregning



Dusjkvalitet/ 

dråpestørrelse  

Avsetning 

og dekkevne 

Risiko for 

avdrift 

FINE dråper God  Stor 

MEDIUM dråper God  

STORE dråper Moderat  

SVÆRT  STORE 

 

Liten Svært liten 

 

Dusjkvalitet

Velg dusjkvalitet 

(dråpestørrelse)



Dysehøyde



Funksjonstesting av spredeutstyr

• All yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal skje med 

spredeutstyr som er i god stand og som gir det forventede 

sprederesultatet.

• Funksjonstest skal foretas hvert femte år frem til 1. januar 2020, 

deretter hvert tredje år





Blanding av preparater

• Tankblanding
Når en blander selv

• Flersidig middel
Ferdigpreparat med to eller flere stoff

• Les etikett før blanding,

evt. snakk med fagfolk

Foto: E. Fløistad, Planteforsk

Foto: O.P. Hermansen 



1. Det må brukes verneutstyr i henhold til etiketten, 

blant annet gode hansker. 

2. Det er viktig med målebegre som er egnet for så 

små væskemengder som det her er ofte er snakk 

om.

3. Helst bør det forefinnes et målebeger på to-liter og 

et på 0,5 liter med god skala-inndeling og ikke for 

store diameter (bedre oppløsning). 

4. Rett størrelse sikrer god tilmåling.

5. Fyll alltid rikelig med vann i tanken før fylling, helst 

minst halvfull før plantevernmidlet tilsettes. 

6. Etter tilmåling av flytende preparater skylles 

måleglass / målebeger og skyllevannet tømmes i 

tanken



Funksjonstesting    I

• Funksjonstesting av åker- og traktor-

monterte tåkesprøyter er obligatorisk

• Utstyret må testes hvert 5. år

• Testen utføres av testere                                   

godkjent av Mattilsynet

Regelverk: 

• Forskrift om plantevernmidler §§ 15 og 16, jf. direktiv





Hviken hastighet går du i når du 

skal sprøyte?

Forslag: 

• Rask gange: En hoppende glad-sang!

• Veeeldig sakte gange: Melankolsk og rolig

Finn en fast rytme for deg selv

når du sprøyter

https://www.youtube.com/watch?v=iPUmE-tne5U
https://www.youtube.com/watch?v=ud5GRAIecEs


Funksjonstesting   II

• Testet utstyr tilfredsstiller gjeldende

krav som er spesifisert i forskriften 

• Testen er en viktig del i opplæring av brukerne i riktig 

innstilling og bruk av utstyret

• Funksjonstestet utstyr påføres                                     

et registreringsmerke og en                 

funksjonstestelogo

• Oversikt over testere på  

www.mattilsynet.no



Hva får du ut av funksjonstesten?

• Opplæring i innstilling og bruk 

av egen sprøyte

• Opplæring i egenkontroll –

utføres minst én gang per sesong

• Klarhet i feil og mangler ved sprøyta

• Hjelp til oppretting av feil og mangler

• Ei sprøyte i god stand og riktig bruk gir bedre virkning

• Bedre sprøytekvalitet betyr spart preparatkostnad   

• Dokumentasjon på at sprøyteutstyret oppfyller 

gjeldende krav. 



Dosering av ugrasmidler

• Middeltype og Ugrasart

• Størrelsen på ugraset

• Vekst- og klimaforhold ved sprøytingen

• Film fra Norsk Landbruksrådgiving på 2,16 minutter

Avhengig av

https://www.youtube.com/watch?v=crBmeoCT044


Vekst- og klimaforhold ved sprøyting 



Dosering av skadedyr- og soppmidler

• Vekst- og klimaforhold

• Hvor godt skadegjøreren er eksponert 

(for eksempel bladlus)

• Forekomst av nyttedyr

• Hvor god sprøyteteknikken er

• Hvor resistente kulturplantene er mot 

skadegjører (for eksempel mot gråskimmel)

• Utviklingsstadium av plantesjukdom

Avhengig av

Foto: E. Fløistad, Planteforsk



Dyseslitasje

Dyseslitasje 

avdekkes ved

• Bruk av sjekkliste

• Ved funksjonstest

Foto: Spraying Systems



Dyseåpning

FØR 

og

ETTER

rengjøring

Rengjøring

Foto: Spraying Systems



Bioakkumulering



Stikkord fra presentasjonene

1. Integrert plantevern 

(IPV)

2. Sprøytejournal

3. Lovverket

4. Etiketten

5. Oppbevaring

6. Avfall og avvikling

7. Forgiftning

8. Oppmåling og areal

9. Nedbryting i naturen

10. Vaner, Rutiner og 

kvalitetskontroll

11. Forventet resultat

12. Oppsamling i næringskjeden



• Lykke til med eksamen!

– DU får en link på siste kursdag kl, 12.00 med oppgavene.

– Du får svar på e-post fra Statsforvalteren om du har bestått 

eksamen

• Husk å sende inn dokumentasjon på at du har 

yrkesmessig behov for autorisasjonsbeviset.

– Dette sendes da til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
• Samme som gav eksamensresultatet. 



https://tv.nrk.no/program/KOID23004919/det-store-vesle-livet-paa-garden

