
Søknad om spredning av 
plantevernmiddel fra luftfartøy 
 

Søknad om tillatelse til spredning av plantevernmiddel fra luftfartøy skal sendes til 

kommunen1 jf 17 i forskrift om plantevernmidler. 

 

Eier:  
Navn Adresse E-post Telefonnummer 

 
 

   

 

Oppdragsgiver:  
Navn Adresse E-post Telefonnummer 

 
 

   

 

Firma som skal utføre oppdraget:  

Firmanavn Adresse E-post Telefonnummer 

 
 

   

 

Preparat og dose som skal benyttes: 

 
 
 
 

 

 

Dokumentasjon som skal legges ved denne søknaden: 

 

Kart i målestokk 1: 50000 

Detaljkart i målestokk 1:500 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-06-455?q=plantevernmidler
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Opplysningar om felt (fylles ut for hvert felt): 
 

Hvilke skadegjørere skal det gjøres tiltak mot? 
 
 
 
 

 

Hvilke forebyggende tiltak har vært gjort? For eksempel  forsøk på mekaniske tiltak. 
 
 
 
 
 

 

Hvordan er skadegjørerne spredd  i feltet? (Tegnes også inn på detaljkart.) 
 
 
 
 

 

Hvorfor er andre spredemetoder regnet som uegnet? 
 
 
 
 

 

Hvilke tiltak blir gjort for å verne om vannmiljøet  jf § 20? 
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Oversikt over felt det blir søkt om i kommunen 
 

Forklaringer til utfylling: 
Dersom det er store variasjoner innen en eiendom føres  det opp som flere felt. 

 

Terreng 
1= < 20% helling 

2= 20-33% helling 

3= 33-50% helling 

4=  > 50% helling 

Vegetasjon 
A = Lav <1m 

B=  Middels 1-2 m 

C = Høg > 2m 

Plantet:  
Ja/Nei 

Furu: 
Ca. prosentandel furu på feltet 

Eik 
Ca. prosentandel eik på feltet. 

Avstand til bustad og fritidsbolig 
Ytterkant av det areal som det blir benyttet plantevernmiddel på skal ligge minimum 200 

meter frå bustad og fritidsbolig 

Avstand til drikkevann  
Det er plikt til å redusere risiko for vannforurensning jf. forskrift om plantevernmidler § 20. 

Miljøregistreringer 
Dersom det er miljøregistreringer det skal tas hensyn til i feltet, merk av i aktuell rubrikk og 

tegn inn på detaljkart.
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                Miljøregistreringar 

Felt 

nr 

Eier Dekar Terreng Vegetasjon Plantet  Eik 

(%) 

Furu

(%) 

Avstand  

drikkevann 

(m) 

Avstand 

bolig og 

fritidsbolig(

m) 

Bevare 

skogholt 

(X) 

Livløps-

trær (X) 

Frilufts

-anlegg 

(X) 

Andre 

merkna-

der 
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