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VEDLEGG TIL BESTILLING – NORSK OVERSETTELSE AV BAKGRUNN OG MANDAT 

Risikovurdering av plantevernmider i Norge – hvor 
representative er dagens scenarioer for overflatevann? 
 
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere relevansen av 
overflatevanns-scenarioene som brukes i miljørisikovurderingen av plantevernmidler. 
Vurderingen trengs for å kunne gjennomføre en revidering av Mattilsynets metoder. 

 

Bakgrunn 
 

I et brev datert 28. januar 2020 ga Landbruks- og matdepartementet (LMD) klarsignal for en 
gjennomgang av bruken av FOCUS-scenarioer for overflatevann i miljørisikovurderingen av 
plantevernmidler. LMD ba også Mattilsynet om å vurdere «hvorvidt det kan være aktuelt å foreta 
risikovurdering og godkjenning av plantevernmidler til bruk i avgrensede områder», i tilfeller der et 
plantevernmiddel ikke kan godkjennes for hele landet på grunn av risiko for vannforurensing. 

 
Felles europeisk miljørisikovurdering av aktive stoffer  
Før et aktivt stoff kan godkjennes for bruk i et plantevernmiddel etter forordning (EF) nr. 
1107/20091 må det gjennom en miljørisikovurdering. En vurdering av risikoen for vannlevende 
organismer er en viktig del av denne prosessen. Mulig transport av aktive stoffer og deres 
nedbrytningsprodukter til overflatevann (dammer, grøfter og bekker) i landbruksområder 
estimeres med matematiske modeller utviklet i arbeidsgruppen FOrum for the Co-ordination of 
pesticide fate models and their Use (FOCUS), som ble etablert i 1993 på initiativ fra EU-
kommisjonen. 
 
Metoden for risikovurdering utviklet av FOCUS er stegvis. I de to første trinnene, Steps 1 and 2 in 
FOCUS, gjøres det en screening av de aktive stoffene basert på konservative antakelser om 
transport til overflatevann. For aktive stoffer med lav risiko for vannlevende organismer er det ofte 
tilstrekkelig med Steps 1 and 2. I trinn tre, Step 3, forsøker man å beskrive med modeller en 
situasjon der et plantevernmiddel brukes i den virkelige verden. Step 3 tar utgangspunkt i ti 

 

1 Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 
concerning the placing of plant protection products on the market, tatt inn i EØS-avtalen i 2014 og 
gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om plantevernmidler (FOR-2015-05-06-455). 
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«realistic worst-case scenarios», det vil si kombinasjoner av jordtyper, topografi og klima som 
representerer større landbruksområder i EU som er sårbare for transport av plantevernmidler til 
overflatevann. Informasjon om de fysisk-kjemiske egenskapene til det aktive stoffet og om 
hvordan det oppfører seg i jord, vann og sediment blir matet inn i modellene, i tillegg til 
informasjon om plantevernmidlets bruksområde (vekst, dose, tidspunkt og metode for sprøyting). 
På bakgrunn av dette estimerer modellene hvor mye av det aktive stoffet og dets 
nedbrytningsprodukter som sannsynligvis transporteres til overflatevann i de ti ulike situasjonene 
som beskrives i scenarioene. Disse konsentrasjonene, såkalte «predicted environmental 
concentrations» eller PEC-verdier, sammenliknes med blant annet data om stoffets toksisitet for 
vannlevende organismer. I tillegg beskriver modellene hvordan stoffene transporteres til 
overflatevann. 

 

Nasjonal miljørisikovurdering av plantevernmidler 
Etter at et aktivt stoff har blitt godkjent for bruk i et plantevernmiddel må plantevernmidlet 
godkjennes nasjonalt. I den nasjonale miljørisikovurderingen har myndighetene anledning til å 
bruke FOCUS-scenarioene og/eller nasjonale scenarioer. 

 
I dag brukes simuleringer med ni av FOCUS-scenarioene for overflatevann i den nasjonale 
vurderingen. Man bruker ni scenarioer fordi ingen individuelle FOCUS-scenarioer beskriver 
forholdene i norske landbruksområder på en god måte. Vurderingen til Mattilsynet har vært at 
scenarioene muligens underestimerer transport av plantevernmidler til overflatevann i noen tilfeller, 
og at usikkerheten rundt dette kunne gjøres mindre ved å bruke flere av scenarioene. 
 
Prosjektet «National Scenarios – Norway. Introduction of national scenarios for approval of new 
pesticides in Norway» ble finansiert over Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler i 
periodene 1999-2002 og 2005-2008. Målet med prosjektet var å forbedre risikovurderingsarbeidet i 
Norge ved å utvikle scenarioer som er representative for norske forhold. Fire scenarioer for 
overflatevann og grunnvann ble utviklet. I dag brukes ingen av disse i risikovurderingen for 
vannlevende organismer fordi modellen de er lagt inn i ikke lenger er kompatibel med andre 
modeller som brukes i risikovurderingen. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått midler til å 
utrede situasjonen over Handlingsplanen for 2020.  

 
Hvilke landbruksområder i Norge kan beskyttes med de tilgjengelige scenarioene?  
Det har ikke blitt gjort noen grundig undersøkelse av hvilke norske landbruksområder som er 
representert gjennom de nasjonale scenarioene eller FOCUS-scenarioene, eller som er 
«beskyttet» av dem.2 En slik undersøkelse er nødvendig for at Mattilsynet skal kunne velge ut 
de mest hensiksmessige scenarioene for risikovurderingen. 

 
Et plantevernmiddel godkjennes alltid for bruk på bestemte kulturvekster, for eksempel frukttrær. 
Når man skal velge ut scenarioer for Norge er det viktig å ta i betrakning hvor mye av arealet som 
en viktig norsk kulturvekst dyrkes på som er representert gjennom hvert scenario. Hvis for 
eksempel 50% av arealet for frukttdyrking beskrives godt av scenarioene må man også vurdere 
om de resterende 50% av arealet er områder som er mer sårbare, eller mindre sårbare, for tap av 
plantevernmidler til overflatevann. Hvis en stor andel av arealet hvor det dyrkes frukttrær i Norge 
ikke beskrives godt av noen av de tilgjengelige scenarioene må man forsøke å finne en annen 
måte å gjøre en risikovurdering på, kanskje ved å modifisere scenarioene. 

 
 

2 Det er viktig å skille mellom «representativ» og «beskyttende». Et scenario er representativt for 
landbruksområder som har liknende jord- og klimaforhold som scenarioet. Selv om et scenario ikke er 
representativt for et landbruksområde kan det likevel være beskyttende, hvis området er mindre sårbart for 
tap av plantevernmidler til overflatevann enn situasjonen som beskrives i scenarioet.  
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Hvilke mål for beskyttelse av overflatevann er fastsatt i regelverket?  
I valget av scenarioer må man også ta hensyn til hvilke mål for beskyttelse av overflatevann som 
er fastsatt i regelverket. Siden det ikke er fastsatt en klar definisjon av hva som kan tillates av 
miljøpåvirkning for overflatevann i forordning (EF) nr. 1107/2009 må man ta utgangspunkt i de 
generelle beskyttelsesmålene fastsatt i artikkel 4 (3e): Et plantevernmiddel skal ikke ha noen 
uakseptable virkninger på miljøet, idet det særlig tas hensyn til følgende aspekter: i) dets skjebne 
og spredning i miljøet, særlig forurensning av overflatevann, herunder estuarvann og kystvann ii) 
dets virkning på arter utenfor målgruppen iii) dets virkning på det biologiske mangfoldet og 
økosystemet. Man må også ta hensyn til at bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1107/2009 bygger 
på føre-var-prinsippet. Dette er fastsatt i artikkel 1 (4). Det er også verdt å trekke frem forskrift om 
rammer for vannforvaltningens § 4, som beskriver miljømålet for overflatevann: Tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Kriteriene for å oppnå god 
tilstand er nærmere beskrevet i forskriftens vedlegg. 

 

Mandat 
 

Mattilsynet ber VKM om å sammenstille informasjon om disse punktene basert på tilgjengelig 
litteratur og data:  

 
1. Undersøke om det finnes landbruksområder i Norge som beskrives på en god måte av 

jord- og klimaforholdene i noen av de ti FOCUS-scenarioene og de fire nasjonale 
scenarioene, og i så fall hvor store disse områdene er og hvor de er plassert geografisk.  

2. Sammenliknet med andre landbruksområder i Norge, hvor «worst-case» er områdende 
som ble identifisert i punkt 1 med tanke på tap av plantevernmidler til overflatevann? Kan 
de identifiserte områdene brukes til å «beskytte» noen andre landbruksområder? Avsnitt 
3.2 og 3.5 i FOCUS-rapporten om overflatevann3 gir eksempel på hva som anses å være 
«worst-case» for forskjellige miljøfaktorer i EU-landene. 

3. Identifisere landbruksområdene som ikke blir beskrevet godt av noen av FOCUS-
scenarioene eller de nasjonale scenarioene, og beskrive deres miljøforhold og geografiske 
plassering.  

4. Undersøke hvor betydningsfulle overflateavrenning (vannløst og partikkelbundet stoff), 
drenering og vindavdrift er som transportveier for plantevernmiddel til overflatevann i 
norske landbruksområder, basert på klima, jord, topografi og landbrukspraksis. Hvor 
viktige er transportveiene i forhold til hverandre i Norge for ulike grupper av aktive 
stoffer? Avsnitt 6.1 i FOCUS-rapporten om overflatevann3 beskriver et utvalg fiktive 
aktive stoffer som dekker variasjon i to viktige egenskaper som påvirker transport; 
sorpsjon til organisk materiale og nedbrytningshastighet i jord og vann. 

 
Mattilsynet ber også om VKMs vurdering av følgende spørsmål:  

 
a) Med hensyn til regelverkets mål om høy grad av beskyttelse av menneskers helse og 

sikkerhet og av miljøet, og tatt i betraktning funnene i denne VKM-rapporten, hvilke 
FOCUS-scenarioer og/eller nasjonale scenarioer er hensiktsmessige å benytte når man 
skal beregne PEC-verdier for Norge? 

b) Hvor sikker er VKM på at scenarioene anbefalt i punkt a) gir en tilstrekkelig grad av 
beskyttelse for norske landbruksområder som helhet?  

c) For landbruksområder hvor man ikke oppnår en tilstrekkelig grad av beskyttelse, eller 
hvis risikovurderingen har andre usikkerhetsmomenter, hva slags type supplerende 
informasjon kunne man brukt for å underbygge PEC-beregningene?  

 
 
 

3 FOCUS (2001). “FOCUS Surface Water Scenarios in the EU Evaluation Process under 91/414/EEC”. 
Report of the FOCUS Working Group on Surface Water Scenarios, EC Document Reference 
SANCO/4802/2001-rev.2. 245 pp. Accessible from https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/surface-water 

  

 
 
 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/surface-water
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d) I forbindelse med mulig godkjenning av plantevernmidler til bruk i avgrensede områder, 
i tilfeller der plantevernmidlet ikke kan godkjennes på bakgrunn av den vanlige 
risikovurderingen: Basert på funnene i denne VKM-rapporten, finnes det noen klart 
definerte områder (enten basert på administrative enheter eller på miljøegenskaper) 
som beskrives godt (med en høy grad av beskyttelse for helse og miljø) av enkelte 
scenarioer eller en kombinasjon av scenarioer?  

 
Mattilsynet ønsker at rapporten skal inneholde: 

 

• Informasjonen som etterspørres i punkt 1 til 4 og vurderinger av punkt a) til d), basert på 
kilder som nasjonale datasett om jord, arealbruk og klima. Grunnlag for vurderinger og 
anbefalinger bør være godt beskrevet i rapporten.  

• Tabeller som viser prosentvis dyrkingsareal for viktige norske kulturvekster som vil 
beskyttes av en risikovurdering gjort med relevante FOCUS-scenarioer og/eller nasjonale 
scenarioer. ADAS (2005)4 gir et eksempel på en slik tabell. 

• Enkle kart som illustrerer punkt 1, 3 og 4. Alterra et al. (2013)5 viser et eksempel på slike 
kart. 

 

 
 

4 ADAS UK Ltd. (2005). Establishing the representativeness of focus surface water scenarios for pesticide 
risk assessment in the UK landscape part 2. Defra report: PS2220. Accessible from 
http://randd.defra.gov.uk/  

5 Alterra Wageninen UR, NEIKER, ITP, JTI (2013). Recommendations for establishing Action Programmes 
under Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from 
agricultural sources. Part A. Appendix 2, Maps of pedo-climatic zones in Europe. Accessible from 
https://op.europa.eu/en/ 

 
 

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&ProjectID=13365&FromSearch=Y&Publisher=1&SearchText=PS2220&SortString=ProjectCode&SortOrder=Asc&Paging=10#Description
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/057e5f2e-904a-4507-815e-cdf5c616a750/language-en

