
Integrert plantevern

Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



§ 26: Integrert 
Plantevern:

• En skriftlig oversikt 
hvor det fremgår 
hvilke vurderinger 
som er gjort.

• Og en begrunnelse 
forvalget som er tatt.

Lovdata : Forskrift om Plantevernmidler

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


Definisjon  Integrert plantevern

• Integrert plantevern er strategier for bekjempelse av 
skadegjørere 

• 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 



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.



1. Vekstskifte – ugras

• Forskjellige planter
har forskjellig konkurranseevne 
overfor ugraset 

• Muligheten for bekjempelsestiltak 
(mekaniske/ kjemiske) 
varierer på plantevalget

Foto: Danmarks JordbrugsForskning



Vekstskifte – skadedyr

• Mange viktige skadeinsekter overvintrer som puppe i jorda der 
vertplantene har vært dyrket.  Et år uten vertplanter vil tømme 
jorda for disse 
(kålfluer, gulrotflue, kålgallmygg) 

• Nematoder kan ha cyster som kan overleve mange år i jorda.  
Hvis cyster klekker og vertplanta ikke er til stede vil 
nematodene dø.  
En del ikke-vertplanter 
stimulerer til klekking 

Foto: S. Kobro, Planteforsk

Foto: B. Hammeraas, Planteforsk



Vekstskifte – sjukdommer

• For de fleste sjukdomsfremkallende sopper er det lite smitte 
igjen etter 1-2 år med dyrking av ikke-vertplanter 

• For sopper som danner hvilesporer 
(f eks  klumprot, potetkreft) 
kan det være nødvendig 
med mange år mellom 
hver gang man dyrker 
vertplanta 

Foto: L. Semb, Planteforsk



2.Plassering av plantene

• Vokseplassen må være egnet til plantene og artene som 
en ønsker å ha på stedene. 



3. Valg av arter og sorter

Når en velger planter må en ta hensyn til 

• Om plantene er egnet til klimaet de skal vokse i 

• Plantenes dekke-evne, slik at de kan konkurrere godt mot 
ugraset 

• Plantenes motstandsevne (resistens) mot skadedyr og 
sjukdommer 



4.Friskt utgangsmateriale

• Såfrø eller såkorn bør 
• Inneholde minst mulig ugrasfrø og sjukdomssmitte 

• Ha høy spiringsprosent og rask oppspiring 

• Plantene bør være frie for sjukdomssmitte og 
insektangrep  (NS4400)

• God hygiene er viktig for å hindre spredning av 
skadegjørere (Aktsomhetsplikten)

Friske planter

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=aktsomhetsplikten


5. Falsk såbed

Utføres for å redusere antall spirende ugrasfrø mest
mulig i spiresjiktet 



6. Jorddamping på friland

• Dreper ugrasfrø i spiresjiktet 

• Energikrevende
metode 

 Foto: H. Sjursen, Planteforsk



7.Gjødsling / kalking / drenering

God jord gir effektivt vern mot mange skadegjørere 

For mye nitrogen kan føre til 

• Økt fare for sjukdomsangrep

• Økt fare for angrep av visse skadedyr

• Økt legde som igjen kan gi større 
angrep av soppsjukdommer



8. Såtid / høstetid / såteknikk

• Så-, plante- og høstetid kan reguleres 
for å unngå forskjellige skadegjørere 
eller redusere effekten av angrep.  
For eksempel blir frittflueangrep redusert ved tidlig såing 
av vårkorn/ sein såing av høstkorn

• Sådybde og så- og planteavstand har innvirkning på 
skadegjørere.  For eksempel er en tett bestand gunstig 
for mange sjukdommer pga høyere fuktighet 



Underkulturer brukes gjerne først og fremst pga nitrogenfiksering, 
men har også effekt på ugras og nyttedyrfauna. 
Eksempel på underkultur: hvitkløver i korn

Jorddekke (f.eks.  planteopphakk, flis, mørk plast eller fiberduk) 

• Hindrer ugras i å spire 

• Reduserer smittespredning 
fra jorda 

• Holder på fuktighet 
og kan tilføre næring

Foto: Elin Brekke

9.Samplanting, underkultur og jorddekke



10.Dekking med fiberduk

• Mot flygende insekter som kålflue, gulrotflue og gulrotsuger 

• Legges på før skadedyrene dukker opp 

• Kombineres med vekstskifte

Foto: G. Børtnes, Planteforsk



• Mot ugras 
Jordarbeiding vår/høst, 
radrensing, luking 

• Mot sjukdommer
Jordarbeiding vår/høst (f. eks.  mot grå øyeflekk), 
risknusing i potet, utluking av sjuke planter 

• Mot skadedyr
Jordarbeiding vår/høst (forstyrre livssyklus/knuse 
insektpupper), feller, håndplukking 

11.Mekanisk og fysisk kontroll 
av skadegjørere



12. Biologisk bekjempelse

• Bruk av levende organismer for å bekjempe skadegjørere 

• Disse organismene kan være insekter, midd, nematoder 
eller sopp 

• Benyttes i veksthus, men også på friland 

Predatorer Parasitter Nyttesopper Nyttenematoder

- Predatoder (rovdyr): Insekter og midd

- Parasitter (snylteveps): Insekter

- Mikroorganismer: Nematoder og sopp

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok



13. Kjemisk bekjempelse

• Kjemiske midler kan benyttes 
i integrert plantevern, men

• andre tilgjengelige tiltak 
bør vurderes

• velg helst midler med lav 
avgiftsklasse

• velg helst midler som er
skånsomme mot nyttedyr

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

§ 26 vedlegg 2



www.Nibio.no

Mer informasjon om integrert plantevern

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

