
Nyttig info 

❑ Ha noe å notere på.

❑ Ikke skriv det som allerede står i presentasjonen

Skriv stikkord 

og jobb heller med notatene dine neste dag.

Har du lesevansker kan du få hjelpemidler + ektra tid på 

eksamen ved dokumentasjon.

Sjekk ut:  https://dysleksinorge.no/

https://dysleksinorge.no/


Om å huske….

Det kan hende du husker bedre hvis du 

tegner notatene dine istedenfor å 

skrive mye tekst..



http://www.naml-nytt.no/2021/02/09/bruker-du-plantevernmidler-riktig/


Håndtering og bruk av 

plantevernmidler
1. Godkjenning og bruk av plantevernmidler s. 32-48.

2. Hva  er et plantevernmiddel? s. 21 – 31

3. Integrert plantevern s. 7 – 20

4. Plantevernmidler og Helse s.49 – 66

5. Plantevernmidler og miljø s.67 – 80

6. Sprøyteutstyr, innstilling og bruk s.81 -82

Nibio: Nibio+ Nilf + Nisl - http://www.nibio.no

Mattilsynet - http://www.mattilsynet.no

Grunnbok 11. utgave

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

http://www.nibio.no/
http://www.mattilsynet.no/


Biodiversitet = Biologisk Mangfold

En film på engelsk, 2,06 minutter

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


• Food Webs and Energy Pyramids: Bedrocks of 

Biodiversity https://www.youtube.com/watch?v=-

oVavgmveyY

• Bayer: Need Some Heroin for Your Cough? 

https://www.youtube.com/watch?v=_9uuzRXZakI

• The Unintended Consequences of Pesticides 

https://www.youtube.com/watch?v=p2xR5EK8m7I

• The Reason Pesticides May Be Worse Than You 

Think! 

(https://www.youtube.com/watch?v=12FnSRaIC8U)

Andre filmer: 

https://www.youtube.com/watch?v=-oVavgmveyY
https://www.youtube.com/watch?v=_9uuzRXZakI
https://www.youtube.com/watch?v=p2xR5EK8m7I
https://www.youtube.com/watch?v=12FnSRaIC8U


• Bayer Buys Monsanto: Two Deadly Corporations 

Now Become One

https://www.youtube.com/watch?v=09JVh7606r0

•

Pesticides - DDT - Rachel Carson - Silent Spring

• https://www.youtube.com/watch?v=Ipbc-6IvMQI

https://www.youtube.com/watch?v=09JVh7606r0
https://www.youtube.com/watch?v=Ipbc-6IvMQI


Foto  E. Fløistad, Planteforsk

1. Plantevernmidler

godkjenning og bruk



Autorisasjon for kjøp og bruk            I

• Mattilsynet har overordnet ansvar for 

autorisasjonsordningen 

• Statsforvalterens landbruksavdeling har ansvar for at 

kurs arrangeres

• Statsforvalteren vurderer om man er berettiget 

autorisasjon

– Yrkespreparater er preparater som bare er tillatt å bruke for 

profesjonelle brukere. Det er satt krav til opplæring for å 

benytte disse. 

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/autorisasjon-for-bruk-av-plantevernmidler


Autorisasjon for kjøp og bruk            I

Kan en som ikke har autorisasjonsbevis spre 

yrkespreparater når han blir veiledet av meg som har 

autorisasjonsbevis ? 

• Nei, kun du som har autorisasjon kan spre 

yrkespreparater. 

• Dette gjelder uavhengig av om spredeutstyret er 

håndholdt eller montert på et kjøretøy. 

• Dermed er det for eksempel ikke tillatt at en person 

med autorisasjon blander sprøytevæsken og deretter 

overlater sprøyten til en person uten autorisasjon –

verken for sprøyting på egen hånd eller under oppsyn. 



Autorisasjon for kjøp og bruk            II

Krav for å få autorisasjon

• Du må ha behov for autorisasjonsbevis i forbindelse 

med yrket ditt.  

Første gang

– 18 år 

– Obligatorisk praksisdag

– Bestått eksamen

– Yrkesmessig behov

Fornying

– Obligatorisk teorikurs

– Bestått oppgave

– Yrkesmessig behov



Regelverk

• Plantevernmidler omfattes av følgende lov og forskrifter 

– Lov om matproduksjon og 

mattrygghet

– Forskrift om plantevernmidler

– Forskrifter om spredning av 

plantevernmidler i skog 

– Forskrift om krav til godkjenning for 

importører av plantevernmidler m.v.

– Forskrift om rester av 

plantevernmidler i næringsmidler

Kilde  Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Vann

Vann frakter stoffer.

• Hva er stoffer?



Grunnstoffene i Verden



Godkjenningsordningen i Norge
Godkjent importør melder 

inn et nytt preparat til 

agronomisk utprøving

Nibio Plantehelse prøver ut 

preparatet under norske 

forhold, og sender uttalelse 

til Mattilsynet

Importør søker Mattilsynet 

om godkjenning / fornyet 

godkjenning

Mattilsynet fatter endelig 

vedtak basert på VKMs 

risikovurdering og 

agronomisk nytteverdi

Vitenskapskomiteen for 

mattrygghet (VKM) utfører 

en risikovurdering 

Mattilsynet vurderer 

preparatets helse- og 

miljømessige egenskaper
Godkjenning

Avslag, preparatet 

avvikles etter bestemte 

avviklingsregler



Ulike aktører vedr. plantevernmidler 

Næringen/veiledningsapparatet

- avdekker ulike plantevernbehov

Tilvirker/importør

- fremmer søknader om godkjenning/fornyet godkjenning

Nibio

- prøver ut nye midler

utvikler metoder/strategier mot skadegjørere 

gir uttalelse til Mattilsynet om agronomisk virkning

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet

- Foretar risikovurdering av midlene for  Mattilsynet

Mattilsynet

vurderer plantevernmidlenes egenskaper

- fatter vedtak som sikrer høy beskyttelse for helse og miljø

https://vkm.no/2.1fc96f7a15aa40b071a2c30.html
https://www.mattilsynet.no/


Godkjenning av plantevernmidler II

• Kjemiske: 

– 204 preparater, hvorav 114 virksomme stoffer (v.s.)

• Biologiske: 

– Mikroorganismer (sopp og bakterier): 4 preparater

– Makroorganismer (nyttedyr som parasitter, insekter, 

eddekoppdyr,nematoder) 127 preparater på 26 organismer

• Omsetning: 

– ca 700 tonn v.s./år, ca 2000 tonn preparat

https://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/godk.asp?sortering=preparat&preparat=Ugrasmiddel&sprak=norsk
https://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/bio.asp


Godkjenning av plantevernmidler III

• Betinget av 

– tilfredsstillende agronomisk virkning

– ikke uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, 

dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig

– tilfredsstillende formulering, kvalitet og holdbarhet

– etter en helhetsvurdering er funnet å være like egnet eller har 

fordeler framfor allerede godkjente preparater, eller andre 

metoder til samme formål (substitusjonsprinsippet)



Godkjenning av plantevernmidler V

• Godkjenningen omfatter fareklassifisering og merking       

av preparatene
• Merkingen skjer iht. forskrift om merking 

og klassifisering mv av farlige kjemikalier

• Godkjenningen omfatter også bruksområde, 

avgiftsklassifisering, normert arealdose (NAD)  

bruksrettledning, forsiktighetsregler, avfallshåndtering,  

mv

• Dette vises på etiketten som skal være godkjent

av Mattilsynet



HANDELSNAVN 
Virksomt stoff (kjemisk betegnelse) 

Formulering 

Merking dersom hobbypreparat  

Bruksformål 

Sammensetning (opplisting av virksomme stoffer og de tilsetningsstoffer som er merkepliktige, i g/l eller g/kg) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHANDLINGSFRIST:      Avgiftsklasse: 
– 

Tilvirker: (navn og adresse) 

Importør: (navn og adresse) 

Reg. Nr.: (tildeles av Mattilsynet)                            Nettoinnhold: 
 

Faresymbol 

(helse) 

Undertekst 

Risikosetninger   

Miljøfaremerking  

Sikkerhetssetninger  

S-1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn 

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) 

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 

Faresymbol 

(miljø) 

Undertekst 

Etikettmal



Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. 

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 

behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 

dosering/konsentrasjon

Bruksområde 

Virkeområde 

Virkemåte 

Evt  nytteorganismer / miljøegenskaper / resistens 

Bruksrettledning 

Evt bruksbegrensninger 

Blandbarhet 

Lagring 

Forsiktighetsregler 

Avfallshåndtering 

Rengjøring av utstyr 

Produksjonsår og eventuell holdbarhet (evt. batchnr.) 





Med bakgrunn  i stadig færre god kjente plantevernmidler i små kulturer har 
Mattilsynet innført en off-label ordning i Norge. 

Ordningen ble formelt vedtatt som følge av at Landbruks- og matdepartementet den 
19.12.2005  fastsatte en endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften.

En off-label godkjenning gir mulighet for å bruke et allerede godkjent 
plante- vernmiddel i andre bruksområder enn det den ordinære 
godkjenningen omfatter. 

I motsetning til en dispensasjonssøknad kreves det ingen støtte fra importør/ 
tilvirker. Søker er ansvarlig for å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon, utarbeide 
tilleggsetikett m.m.

I utgangspunktet kan alle som har autorisasjon for å bruke yrkespreparater søke om 
en off-label godkjenning, men i praksis er det først og fremst forsøksringer og 
lignende organisasjoner som sender en søknad på vegne av sine medlemmer.

Ref. Norgesfor

Off-label ordningen i Norge

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/godkjenningsordningen__soknader_sendt_for_1_juni_gammelt_regelverk.4039
http://plantekultur.no/wp-content/uploads/2014/03/Off-label-11.jpg


Handelsnavn

Virksomt stoff

Formulering

Bruksformål

Sammensetning

Advarselsfelt og 

faresymboler

Behandlingsfrist

Avgiftsklasse og 

registreringsnummer



Handelsnavn

Virksomt stoff

Formulering

Bruksformål

Sammensetning

Advarselsfelt og 

faresymboler

Behandlingsfrist

Avgiftsklasse og 

registreringsnummer



Handelsnavn

Virksomt stoff

Formulering

Bruksformål

Sammensetning

Advarselsfelt og 

faresymboler

Behandlingsfrist

Avgiftsklasse og 

registreringsnummer



Handelsnavn

Virksomt stoff

Formulering

Bruksformål

Sammensetning

Advarselsfelt og 

faresymboler

Behandlingsfrist

Avgiftsklasse og 

registreringsnummer



Handelsnavn

Virksomt stoff

Formulering

Bruksformål

Sammensetning

Advarselsfelt og 

faresymboler

Behandlingsfrist

Avgiftsklasse og 

registreringsnummer



Handelsnavn

Virksomt stoff

Formulering

Bruksformål

Sammensetning

Advarselsfelt og 

faresymboler

Behandlingsfrist

Avgiftsklasse og 

registreringsnummer



• Advarselsfeltet kan inneholde ett/flere faresymboler 

og ulike advarselssetninger

– Advarselssetninger 

består av risikosetninger og sikkerhetssetninger

• Risikosetninger  

sier noe om hvilke skader som kan oppstå ved bruk

• Sikkerhetssetninger 

forteller hvordan man kan redusere risikoen 

for at skade skal oppstå

Advarselsfeltet I



Advarselsfeltet II

Eksempler på risikosetninger for helse- og miljøfare er  

- Farlig ved innånding og svelging

- Irriterer øynene og huden

- Kan gi allergi ved hudkontakt 

- Meget giftig for vannlevende organismer

- Giftig for bier og andre insekter

Eksempler på sikkerhetssetninger er

-- Unngå innånding av sprøytetåke

- Unngå kontakt med huden og øynene

- Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

- Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, 

dammer eller større vannforekomster enn 30 meter



Nye Faresymboler fra juni 2015

Akutt giftig Etsende Kronisk 
helsefare

Helsefare

OksiderendeBrannfarligEksplosjonsfarligGass under 
trykk

Miljøfare

https://www.bing.com/videos/search?q=faresymboler&docid=608017118502063721&mid=90788F7A5618D3F8E56290788F7A5618D3F8E562&view=detail&FORM=VIRE


Handelsnavn

Virksomt stoff

Formulering

Bruksformål

Sammensetning

Advarselsfelt og 

faresymboler

Behandlingsfrist

Avgiftsklasse og 

registreringsnummer



Behandlingsfrist

Minstetid mellom siste tillatte behandling

med kjemiske plantevernmidler av 
planteprodukter 

til høsting.



Handelsnavn

Virksomt stoff

Formulering

Bruksformål

Sammensetning

Advarselsfelt og 

faresymboler

Behandlingsfrist

Avgiftsklasse og 

registreringsnummer



Det er 7 avgiftsklasser for plantevernmidler i 
Norge: 
- hvor klasse 1-5 gjelder for yrkespreparater 
og klasse 6-7 er for hobbypreparater. 

- Avgiftsklasse 1 inneholder de 
yrkespreparatene som har lavest helse- og 
miljørisiko. Basisavgiften er gitt per dekar og 
blir omregnet til avgift per kg eller liter ved 
hjelp av normert arealdose (NAD). 

Avgiftsklasse



Registreringsnummer

• Første tallet i

registreringsnummeret 

(Reg.nr.) angir årstallet 

preparatet sist ble godkjent

• Neste tall er et løpenummer 

(eksempel  Reg.nr. 2002.5)

• Dersom det står et tall etter 

løpenummeret,  som for 

eksempel 2002.5.03,  angir 

det siste tallet året det har 

skjedd en endring på etiketten

Foto  E. Fløistad, Planteforsk



Standardsetning

Bruksområde

Virkeområde

Virkemåte

Bruksrettledning



Standardsetning

Bruksområde

Virkeområde

Virkemåte

Bruksrettledning



Standardsetning

Bruksområde

Virkeområde

Virkemåte

Bruksrettledning



Standardsetning

Bruksområde

Virkeområde

Virkemåte

Bruksrettledning



Standardsetning

Bruksområde

Virkeområde

Virkemåte

Bruksrettledning



Forsiktighetsregler

Handteringsfrist

Rengjøring av utstyr

Avfallshåndtering



Forsiktighetsregler

Handteringsfrist

Rengjøring av utstyr

Avfallshåndtering



Forsiktighetsregler

Handteringsfrist

Rengjøring av

utstyr

Avfallshåndtering



Forsiktighetsregler

Handteringsfrist

Rengjøring av utstyr

Avfallshåndtering







Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad  I

• HMS-datablad

– Supplement til etiketten, ikke erstatning!

– Forhandler er pliktig til å levere ut HMS-datablad ved 

første gangs salg av slike preparater

– Arbeidsgiver er pliktig til å ha HMS-datablad for 

plantevernmidler/kjemikalier som brukes i bedriften

https://www.felleskjopet.no/sikkerhetsdatablad/

Miljødirektoratet.no

Formålet er å gjøre helse- og miljøinformasjon lettere tilgjengelig 

slik at bruk av og skader fra farlige kjemikalier reduseres. 

https://www.felleskjopet.no/sikkerhetsdatablad/
https://www.felleskjopet.no/sikkerhetsdatablad/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/forbrukerinformasjon-om-kjemikalier-og-produkter/


Avgiftssystemet på plantevernmidler

• Differensiert avgiftssystem 

– for å dreie forbruket over til plantevernmidler med lavere 

helse- og miljørisiko

– relatert til behandlet areal beregnet på grunnlag av normert 

arealdose (NAD, g eller ml preparat per daa) som fastsettes for 

hvert preparat

– Lav avgiftsklasse lav helse- og miljørisiko

• Miljøavgift   

– består av 7 ulike avgiftsklasser. 

5 for yrkespreparater og 2 for hobbypreparater

– differensiert etter potensiell helse- og miljørisiko



Avgiftsklasser
• Avgiftsklasse 1      preparater med lav helse- og miljørisiko

• Avgiftsklasse 2 preparater med lav helserisiko og middels
miljørisiko, eller middels helserisiko og lav 
miljørisiko

• Avgiftsklasse 3 preparater med middels helse- og miljørisiko, 
eller lav helserisiko og høy miljørisiko, eller høy
helserisiko og lav miljørisiko

• Avgiftsklasse 4 preparater med middels helserisiko og høy
miljørisiko, eller høy helserisiko og middels 
miljørisiko

• Avgiftsklasse 5 preparater med høy helse- og miljørisiko

• Avgiftsklasse 6 hobbypreparater som er konsentrerte

• Avgiftsklasse 7 hobbypreparater som foreligger i bruksferdig stand



Oppbevaring

• innelåst i skap eller rom 
(unntak for hobbypreparater merket ”Klar-til-bruk”)

• merket med giftmerket (dødninghodet) + 

ordet GIFT

• effektivt og kontinuerlig ventilert til friluft

• rengjort

• frostfritt for enkelte preparater

• ikke samlagring 
(med unntak av andre kjemikalier)

• ikke varer under skapet

• ikke i boligrom, rom med 

næringsmidler/nytelsesmidler

• ikke risiko for omgivelsene
Kilde  Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Plantevernjournal

Det er krav til å føre:
1. Sprøytejournal
2. Journal for beskyttelse av vannmiljø
3. Journal for integrert plantevern

Til sammen kaller vi disse tre plantevernjournal.

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har 
sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Journalene kan 
føres på pc/nettbrett, i noteringsbok eller tilsvarende.

Forslag til plantevernjournal finnes på Mattilsynets nettsider.



Sprøytejournal

• For all yrkesmessig bruk av plantevernmidler

 

 
 
 
 

 Bruker/dyrker:                        År:   

 

Skifte/område 
Kultur/ 

bruksområde 
Skadegjører Preparat Dose Tidspunkt 

      

      

      

      

      

      

      
 
 

MAL FOR SPRØYTENOTATER 

 



Eksempel på 1. Sprøytejournal

Sprøytejournalen skal inneholde opplysninger om følgende:

Navn på plantevernmiddelet Sluxx HP 

Tidspunkt for behandling 23.06.2020

Dose 0,7 kg/daa

Område som er behandlet
Badeparke
n

Hvilken vekst/ Skadedyr som er behandlet Snegler

Disse opplysningene skal oppbevares i minst tre år. Det er den som 
sprøyter som skal føre journalen.



2. Journal for vannbeskyttelse

I journalen skal du beskrive buffersoner til 
overflatevann og avstand til eventuelle 
drikkevannskilder i nærheten. 

Du skal også beskrive eventuelle tiltak du har 
gjort for å begrense skade. 

Slike tiltak kan for eksempel gjelde dysevalg, 
større buffersone enn kravet på etiketten, valg av 
vaskeplass o.l.



3. Journal for integrert plantevern

• Hvorfor du valgte akkurat dette preparatet fremfor 
andre preparater med samme bruksområde?

• Begrunnelse for å ikke-kjemiske preparater.

• Observasjoner over tid

• Vurdering av skadeomfang



Spredning av plantevernmidler

• Må ikke medføre ulempe for naboer etc

• Må utføres slik at drikkevannskilder og spiselige  

vekster på naboeiendommer ikke forurenses

• Kantsoner og åkerholmer skal ikke behandles med 

mindre det er et ledd i skjøtsel av kulturlandskapet

• Yrkespreparater er ikke tillatt brukt i hobbyhager §19



Starten på miljøbevegelsen i USA!

En film på engelsk, 10,58 minutter

https://www.youtube.com/watch?v=Ipbc-6IvMQI


Lovdata : Forskrift om Plantevernmidler

• §19: Spredning skal ikke skje til ulempe for 

naboeiendommer

• § 20: Plikt til å redusere risikoen for 

vannforurensning.

• § 21: På barns lekearealer er ALL bruk av 

plantevernmidler forbudt. 



• § 23: Kunngjøring og merking ved spredning av 

plantevernmidler. Se lovteksten..

• § 26: Integrert Plantevern: …. Journal hvor det 

fremgår hvilke vurderinger som er gjort,…. Og en 

begrunnelse forvalget som er tatt.

Lovdata : Forskrift om Plantevernmidler



• Ved sprøyting på områder 

åpent for alminnelig ferdsel, 

skal behandlet areal merkes  

med plakat godkjent av       
Mattilsynet - § 23

• Preparat klassifisert       

meget giftig/giftig er ikke 

tillatt på områder åpent 

for alminnelig ferdsel

Sprøyting på offentlige

områder



Avfallshåndtering

• Rester av plantevernmidler og 

ikke rengjort tomemballasje 

må innleveres til mottak forfarlig avfall 

• Plikt til å lever inn dersom mengden farlig 

avfall er over 1 kg (Avfallsforskriften)

• Kommunene pliktige til å ha et mottakssystem

• Deklarasjonsskjema må fylles ut

• Pris fra kr 30-50 per kg uten kvikksølv



Avviklingsregler

• 3 ulike former for avvikling:

– preparater som har mistet sin 

godkjenning 

– preparater med vesentlige 

etikettendringer

– preparater med mindre/ingen 

etikettendringer



Preparater som har mistet sin godkjenning    

• Preparater trukket av Mattilsynet eller importør

• Maksimalt 3 års avvikling 

• Liste finnes på Mattilsynets internettside

• Forhandlere  

– kan returnere uåpnet emballasje til importør inntil 2 år etter 

utløpet av godkjenningsperioden

– annet må leveres til mottak for farlig avfall

• Brukere  

– levere gamle preparater til mottak for farlig avfall (over 1 kg)



Preparatet mister sin  

godkjenning ,  

30.10.04. 
 

 

2004 2005 2006 
 

   Preparatet er    Preparatet er  Preparatet er  

tillatt importert     tillatt solgt   tillatt brukt 

ut 2004    ut 2005   ut 2006 
       

Preparater

som har mistet sin godkjenning            II



Preparater 

med vesentlige etikettendringer               II

• Forhandlere

– må ometikettere for salg av gamle 

preparatpakninger 

• Brukere

– ikke plikt til å ometikettere

– men må forholde seg til ny brukerveiledning 

ved bruk av preparatet 

– nyeste etikett skal finnes på Internett



Preparatet har fått en skjerpet

merking på etiketten,

30.10.04.

2004 2005

Preparatet er Preparatet er 

tillatt importert  tillatt solgt og brukt ut 2005

ut 2004

Preparater 

med vesentlige etikettendringer                III



Preparater 

med vesentlige etikettendringer              IV

Eksempel 

Et preparat som ble godkjent i 2000 fikk Reg.nr. 

2000.78

I 2004 ble bruksområdet redusert på etiketten, 

og preparatet ble godkjent med ny etikett med 

Reg.nr. 2000.78.04 

Preparat med gammel etikett med Reg.nr. 

2000.78 vil da etter avviklingsreglene være 

tillatt solgt og brukt ut 2005



Preparater

med mindre/ingen etikettendringer           I

• Salg iht gammel etikett inntil 10 år etter 

registreringsnummer er tildelt 

• Preparater med Reg.nr eldre enn 10 år kan ometiketteres

for salg forutsatt at importør støtter dette. Avhenger av 

holdbarheten til de ulike preparatene

• Preparater med med Reg.nr eldre enn 10 år som ikke 

ometiketteres kan ikke selges og må leveres til mottak for 

farlig avfall

• Preparater med med Reg.nr eldre enn 10 år kan brukes, 

men kun dersom midlet fortsatt har god holdbarhet. 

Hvis ikke leveres det til mottak for farlig avfall



• For preparater med registreringsnummer som 

ikke finnes på noen annen liste - gjelder regel 

om 10 år

Preparater

med mindre/ingen etikettendringer           II

Et annet preparat som ble godkjent i 2000 fikk Reg.nr. 

2000.12.

I denne godkjenningsperioden har det ikke vært noen 

vesentlige endringer på etiketten.

Preparat med etikett med Reg.nr. 2000.12 vil da etter 

avviklingsreglene være tillatt solgt ut 2010. 



Tilsyn og kontroll –

rester i vegetabilske matvarer            I

• EU-regelverket implementert i Norge

• Grenseverdier for plantevernmidler i næringsmidler er 

fastsatt for å sikre at restnivået i mat er helsemessig trygt, 

og at plantevernmidlene brukes på lovlig måte

• Grenseverdi             den største mengden av et 

plantevernmiddel (og eventuelle nedbrytningsprodukter), 

uttrykt i mg/kg, som tillates i eller på produktet 

• Behandlingsfristen er satt fordi en skal unngå skadelige 

rester av plantevernmidler i produkter til mat eller fôr 

• Behandlingsfrist  angir minste antall dager det må gå 

mellom siste behandling/sprøyting og høsting



Tilsyn og kontroll - prydplanter

• Kontroll med bruk av plantevernmidler på ikke 

spiselige vekster

– tas stikkprøver av plantemateriale

– analyseres av Nibio Lab

– Mattilsynet reagerer overfor dyrker dersom ulovlig bruk

• Kontroll av sprøytejournal og oppbevaring



Krav til forhandlere av plantevernmidler

• Godkjent av Mattilsynet 

• Unntak for hobbypreparater merket med ”Klar til bruk”

• Hvert utsalgssted må ha en ansvarshavende med autorisasjonsbevis

• Kan ikke være ansvarlig på flere enn ett utsalgssted

• Melde fra om endringer som eierskifte, ansvarshavende eller firmanavn til 

Mattilsynet 

• Kjenne forskrifter som gjelder

• Kun selge godkjente plantevernmidler / rett etikett

• Ometikettere (dersom behov kontakt importør)

• Destruksjon av gamle midler

• Rett oppbevaring

• Internkontroll



Regelverksbrudd og reaksjonsformer

• Virksomheten selv ansvarlig for at regelverk følges

– internkontroll / egenkontroll 

• Sanksjonsformer  

– inndra autorisasjonsbevis

– beslaglegge midler

– politianmeldelse

– stenge virksomheter 

– tvangsmulkt



Hvordan holde seg oppdatert ?

• Mattilsynets internettsider 

– etiketter

– 5-års plan

– vedtak fra Mattilsynet 

– pressemeldinger

– omsetningsstatistikk 

• Plantevernkatalogen fra Felleskjøpet

• Fagblader

• Informasjon fra rådgivningstjenesten

https://flipter.no/felleskjopet/


2. Hva er et plantevernmiddel 

Foto: N. Bjugstad, NLH

?

Viktig å ha en plan for sprøyting
En film fra Norsk landbruksrådgiving på 2,17 minutter

https://www.youtube.com/watch?v=JU_pq7wq9ds


Definisjon - plantevernmidler
Plantevernmidler er 

stoffer eller preparater som blir utgitt for å:

• å kunne verne mot, eller dempe, skadedyr, sopp, bakterier, virus 
og annet som kan gjøre skade på levende planter

• forebygge angrep av planteskadegjørere

• Regulere planteveksten med unntak for gjødselstoffer

• Drepe eller hemme uønsket vekst av blad og ris

• Kontrollere uønsket vegetasjon utenom kulturjord

• Øke virkningen av andre plantevernmidler



Definisjon - plantevernmidler

Et plantevernmiddel består av ett / flere virksomme stoff 
og ulike tilsetningsstoff / formuleringsstoff 

• Virksomt stoff

– den delen av plantevernmidlet som virker mot skadegjøreren

• kjemisk forbindelse (f.eks lambda-cyhalotrin)

• makroorganismer (f.eks rovmidd, snylteveps)

• mikroorganismer (f.eks nyttesopp, bakterier) 

• Tilsetningsstoff/formuleringsstoff

– forbedrer biologisk virkning og sikrer sprøyteresultatet

• emulgeringsstoff, klebemidler, spredemidler eller 
oppløsningsmidler (f.eks vann, oljer)



Omsetning av plantevernmidler

Årlig omsetningsstatistikk

finnes på Mattilsynets internettsider

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/omsetningsstatistikk_for_plantevernmidler_2015__2019.37600/binary/Omsetningsstatistikk%20for%20plantevernmidler%202015%20-%202019


Inndeling av kjemiske plantevernmidler

etter

• skadegjørergruppe midlene virker mot

• opptak- og transportmåten i planta

• kjemisk struktur og biokjemisk virkemåte

• formulering

• avgiftsklasse 



Inndeling etter skadegjørergruppe



Inndeling etter opptak og transport  I

Bladvirkende midler Blad- og jord-
virkende midler

Jordvirkende midler

Kontakt-
virkende Systemiske

Kontakt-
virkende

(på spirende frø)

Eksempler (ugrasmidler)

Bentazon/

Basagran SG

Glyfosat/

Roundup

Metribuzin/
Sencor

MCPA

Linuron/

Afalon F

Dikvat/

Reglone
Sykloksydim/

Focus Ultra

Isoproturon

/Arelon

(ingen)
Propaklor/

Ramrod



Kontaktvirkende midler

Virker der hvor midlet blir 

tilført

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Kontaktherbicid 

Dikvat på testplante, bønne

Foto: H. Sjursen ,Planteforsk

Reglone Reglone



Spirende frø
Spirende frø

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Opptak 

og transport 

i planter



Systemiske midlers transport i planter

Bladvirkende middel 

via vannstrømmen
Jordvirkende middel

via vannstrømmen

Bladvirkende middel 

via assimilatstrømmen

Tran-

spira-

sjon

Transpirasjon

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Utviklingsstadium – transportretning

2-3 blad

4-5 blad = 

sprøyte-

stadium

Kveke

u

g

r

a

s

m

i

d

l

e

r
Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Inndeling etter opptak og transport II



Selektivitet 
Midler på testplanter, bygg og kålrot

Nabu-S Roundup MCPAUsprøytet

Foto: H. Sjursen ,Planteforsk



Inndeling etter formulering

• Formulering = formen et plantevernmiddel foreligger 

på, for eksempel en vannløselig tablett eller pulver

– Øker biologisk effekt på skadegjører

– Øker ”stabiliteten” til virksomt stoff

– Minsker helserisiko

– Ofte med overflateaktive spredemidler



Viktig ved valg av preparat

✓ Hvilken skadegjører?

✓ Er midlet tillatt ?

✓ Behandlingsfrist?

✓ Utviklingsstadium av 

skadegjører?

✓ Bruk helst selektive midler!

✓ Velg lavest mulig 

avgiftsklasse 

✓ Biemerke?

✓ Ettervirkning?

✓ Fare for kjemikalieresistens?

✓ Best mulig økonomisk 

forsvarlig



Dosering, mengde preparat per arealenhet

• Lavere forbruk av 

plantevernmidler

• Bedre økonomi

• Mer skånsomt for 

kulturplantene

• Færre restproblemer

• Bedre for helse og miljø

• For dårlig effekt

• Opphoping av ’vanskelige’ arter

Reduserte doser –

fordeler 

Reduserte doser –

ulemper 



Kjemikalieresistens og Restverdier

Restverdier som f.eks i 

bananer blir målt i fruktkjøttet, 

ikke på skallet…..Evne som gjør en skadelig organisme 
i stand til å tåle et kjemisk 
plantevernmiddel i mengder som 
normalt ville gitt god virkning.



• § 26: Integrert Plantevern: …. Journal hvor det 

fremgår hvilke vurderinger som er gjort,…. Og en 

begrunnelse forvalget som er tatt.

• § 20: Plikt til å redusere risikoen for 

vannforurensning.

– Forbudt å spre plantevernmidler fra bakken nærmere enn 3 

meter fra overflatevann.

– Det er forbudt å bruke spredeutstyrets pumpe til å fylle vann 

direkte fra vassdrag.

Lovdata : Forskrift om Plantevernmidler

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-06-455?q=plantevernmidler


3. Integrert plantevern

Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Definisjon  Integrert plantevern

• Integrert plantevern tar i bruk alle metoder som lar 

seg forene for å bekjempe skadegjørere 

• Målet er å holde bestanden av skadegjørere under 

det nivået som gir økonomisk skade 

• Alle tiltak må skje i sammenheng med det omgivende 

miljøet og den løpende utviklingen i bestanden av 

skadegjørerne 

• § 26 – vedlegg 2



Grunnprinsipper I

• Kunnskap om plantenes biologi 

• Kunnskap om skadegjørernes biologi og økologi 

• Holde bestanden av skadegjørerne under den 

økonomiske skadeterskelen 

• Akseptere lave bestander av skadegjørere 

(under den økonomiske skadeterskelen) 



Grunnprinsipper II

• Kunnskap om skadegjørernes 

naturlige fiender 

• Området bør overvåkes regelmessig 

ved hjelp av effektive metoder for 

prøvetaking og registrering 

• Dyrkeren blir selv ekspert i å ta de 

riktige beslutningene i egen 

produksjon 



Nettvinger; Gulløye

• Grådige rovdyr som lever av bladlus og andre små insekter.

De besøker gjerne blomster for å spise pollen også. 

• Larvene lever i stor grad av bladlus og er derfor regnet som 

viktige nyttedyr i hagebruk og fruktdyrking.

• De kan for eksempel spise midd, sikader, plantesugere, mellus, ull-lus, 

skjoldlus, trips, gresshopper, i tillegg til egg og larver av biller og 

sommerfugler.

• I Norge er det funnet 14 arter.

• Stort sett lys grønne, men kan være lys brunlige, noen arter har 

mørke flekker, særlig på hodet. 

• De har gyllenrøde, metalliske fasettøyne.
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Nettvinger; Gulløye

Har stinkkjertler for å beskytte seg mot andre rovdyr.

Gulløyer er ofte å se ved utelamper eller de kommer inn i hus for å 
overvintre. 

De voksne insektene kommuniserer ved hjelp av feromoner og lyd, og 
det er vist at ulike arter har ulik "sang" på samme måten som 
sangfugler. 

En hunn kan legge 400-500 egg i løpet av levetiden.

Eggene legges på blader og sitter ytterst på en lang stilk som dannes 
av et sekret som hunnen skiller ut, som størkner umiddelbart i kontakt 
med luften. Denne stilken hindrer at eggene blir spist av maur og andre 
krypende rovinsekter inkludert gulløynenes egne larver. 
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https://no.wikipedia.org/wiki/Feromoner
https://forskning.no/dyreverden-bioforsk-partner/kort-om-hagekryp-syngende-bladlussluker/546018


Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Integrert plantevern kan sammenlignes med et puslespill

Integrere = ”Å sette sammen til et hele”



Måter å bearbeide ugress

1. Veksle på beplantingen av 

de ettårige

2. Riktig plante på rett sted

3. Valg av arter og sorter

4. God arbeidsplan for 

vedlikehold

5. Falsk såbed

6. Jorddamping 

7. Gjødsling/ kalking/ 

drenering 

8. Sam-planting/ underkultur 

9. Jorddekke med kompost, 

flis, stein, bark e.l.

10. Dekking med fiberduk

11. Mekanisk og fysisk kontroll

12. Biologisk bekjempelse

13. Kjemisk bekjempelse 



Naturmangfoldloven

§ 6.(generell aktsomhetsplikt)

• Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er 

rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 

strid med målene i §§ 4 og 5. 

• Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av 

offentlig myndighet, 

anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom 

forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til 

stede.



• Regelmessig overvåking av egen 

plantebestand

• Skadeterskler

• Prognoser og varsling

Når bør direkte tiltak settes i verk 

?

Foto: E  Fløistad, Planteforsk



Regelmessig overvåking

av egen plantebestand

• Visuell kontroll

• Bankeprøve i frukthager

• Jordprøver

• Bruk av feller

Registrer gjennom hele plantefeltet, ikke bare i kanten!

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



Skadeterskler

• Skadeterskler brukes når en skal avgjøre om 

bekjempelse er lønnsomt 

• Økonomisk skadeterskel 

– Over denne er bekjempelse av skadegjører lønnsom 

• Bekjempelsesterskel

– Ligger lavere enn økonomisk skadeterskel  

Her er vi nødt til å starte bekjempelsen 



Skadeterskler

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Skjematisk framstilling av sammenhengen mellom bekjempelsesterskel og økonomisk 

skadeterskel. Avstanden mellom tersklene avhenger av bekjempelsesformen.



Prognoser og varsling 

Slik fungerer VIPS  

Prognoser og varsling 

gir riktigere bruk 

av kjemiske 

plantevernmidler 

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



www.Nibio.no

Mer informasjon om integrert 

plantevern

https://www.nibio.no/tema/plantehelse/integrert-plantevern

