


























































































































































































































































































Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandling i: Motedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 025/12 JCW 

Avgj av: Saksansvarlig: Arkiv: Arkivsak ID.: 
K Geir Johannessen V70 11/1342 

SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 
POLITISK SAKSORDFØRER: 

Vedlagte dokumenter: 
1. Melding fra Pegasus Helicopter om spredning av plantevernmidler fra helikopter 

høsten 2012 i Spydeberg, datert 28.09.2011. 
2. Høringsbrev datert 27.10.2011 fra Landbrukskontoret til Miljøvernavdelingen 

Fylkesmannen i Østfold og Miljørettet Helsevern i Indre Østfold. 
3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling, datert 15. februar 2012. 
4. Høringsuttalelse fra Miljørettet Helsevern i Indre Østfold 29, datert februar 2012. 
5. E-post fra Viken Skog med bekreftelse på hvilke felt som utgår med bakgrunn i møte 

28.januar.2012. 
6. Vurderingsskjema helikoptersprøyting for hvert felt, utarbeidet av Landbrukskontoret. 
7. Notat spredning av plantevernmidler fra helikopter i Spydeberg kommune høsten 

2012, utarbeidet av Landbrukskontoret HSA, datert 26.03.12. 
8. E-post fra Spydeberg Friluftsforum ved Fred Karlsen, datert 20.03.12 
9. I tillegg er det mottatt innspill fra Oikos, David Lundsrud, Bernt Evensen og e-post 

kopi av brev til Viken Skog fra Naturvernforbundet i Indre Østfold. 

Saken gjelder: 
Melding fra Pegasus Helicopter om spredning av plantevernmidler fra helikopter for å 
bekjempe konkurrerende vegetasjon som rødhyll, lauv og bringebær i plantefelt av gran. 

Rådmannens innstilling: 
1. Spydeberg kommune gir med hjemmel i forskrift av 4. august 1987 nr. 1157 om 

Spredning av plantevernmidler i skog § 3 pkt 1 femte ledd Pegasus Helicopter tillatelse til 
spredning av plantevernmidler fra helikopter på 213 daa i Spydeberg høsten 2012 fordelt 
på følgende felt: 

Eiendom, 
gbr 

Skogeier Bestand Felt nr. Areal i daa 
dekar 

13/1 Olav Breivik 14, 21,23 og 24 2 34 
118/1 May Holtskog 9, 10 og 11 3 25 
122/1 Stian Thomasgård 10 4 15 
123/3 Svein Skjolden 13 og 15 5 15 
14/1 Ole Kraggerud 30 7 12 
42/1 Martha Mjølnerød 13, 25, 29, 32, 35, 39, 8 og 9 85 

42, 43, 44, 45 og 8 
51/1 Asbjørn Unnerud 14, 50 og 58 10, 11 og 12 27 

Sum 213 



2. Det settes følgende vilkår: 
• Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av 04.08.87 nr. 1157 skal følges. 
• Eventuelle bemerkninger på vurderingsskjemaene utarbeidet av kommunen skal 

følges. 
• Det forutsetter at det glyfosatholdige middelet er godkjent for bruk i skog. Det 

henstilles til at det benyttes preparat som er minst skadelig for miljø og helse og som 
samtidig gir ønsket resultat. 

• All spredning av glyfosat må skje slik at det ikke forekommer avdrift til vann eller 
kantsoner. 

• Det skal settes igjen en kantsone på 15 meter som ikke sprøytes langs bekker med 
vannføring hele året. 

• Dersom det oppdages drikkvannbrønner som ikke er registrert, skal det ikke sprøytes 
nærmere enn 100 meter fra denne forekomsten, hvis plantefeltet ligger oppstrøms. 

• Vegetasjonen skal ikke være over 2 meter høy på spredetidspunktet. 

3. Tillatelsen gis med bakgrunn i en helhetsvurdering for det enkelte felt, at spredningen er 
faglig berettiget og at den ikke vil medføre skade for naturmiljø eller friluftsliv. 
Vurdering av miljøprinsippene §§8-12 i Naturmangfoldloven fremkommer av 
saksframlegget med notat. Konklusjonen er at naturmangfoldet i liten grad berøres av 
spredningen, og at det ikke kan påvises varig negative effekter på verdifull natur av 
tiltaket. 

4. Det tillates ikke å sprøyte med helikopter på Bøhler gnr. 13 bnr. 1, felt nr.1 (bestand nr. 
25), av hensyn til friluftsinteressene. 

Saksopplysninger: 
Pegasus Helicopter meldte i fjor høst om planlagt spredning av glyfosatpreparat fra helikopter 
på til sammen 12 felt på 7 skogeiendommer i Spydeberg kommune for å bekjempe 
konkurrerende vegetasjon som rødhyll, lauv og bringebær i plantefelt av gran. Det utgjorde ett 
areal på 246 dekar. Oppdragsgiver er Viken skog BA. Pegasus Helicopter har utført sprøyting 
i 25 kommuner i perioden 2010-2011 på til sammen 7235 daa. 

På et møte mellom Landbrukskontoret, Miljørettet Helsevern i Indre Østfold (MHVIØ) og 
Viken Skog den 28. januar 2012 ble noe areal på ulike felt trukket. Viken opprettholdt til 
sammen 238 dekar hos skogeierne Asbjørn Unnerud, Martha Mjølnerød, Svein Skjolden, Ole 
Kraggerud, Stian Tomasgaard, Olav Breivik og May Holtskog. Dette bekreftes i e-post fra 
Viken Skog, datert 21. mars 2012. 

Meldingene behandles etter Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr. 1157 av 
4.8.1987. Hvert enkelt felt må meldes til kommunen, og senest innen 1. september året før 
spredning. Mattilsynet har samtykket i at fristen kunne forskyves med en måned. Forskriften 
krever vurderinger av tiltakets innvirkning på naturmiljø, friluftsliv og om det er skogfaglig 
berettiget. Følgelig må tiltaket vurderes etter Bærekraftforskriften i skogbruket, 
Naturmangfoldloven, Vannressursloven og Vannforskriften. 

Mottatte melding inneholder de opplysninger plantevernforskriften krever. I henhold til § 3, 
siste ledd, er saken sendt på høring til Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold og 
Miljørettet Helsevern i Indre Østfold. Det er mottatt uttalelser fra begge. I tillegg er det 
mottatt iimspill fra Oikos, David Lundsrud, brev fra Spydeberg Friluftsforum, Bernt Evensen 
og e-post kopi av brev til Viken Skog fra Naturvernforbundet i Indre Østfold. 



Fylkesmannen er i sitt høringsinnspill bekymret for ulike glyfosatpreparaters mulige virkning 
på vannmiljø. Det påpekes også forholdet til Naturmangfoldloven, Vannressursloven og 
Vannforskriften. I tillegg tar fylkesmannen opp usikkerhet knyttet til nøyaktighet på 
spredning med helikopter, henviser til skogbrukets bærekraftforskrift, miljøstandard og 
hensyn til friluftsliv og rekreasjon. FMØ er av den oppfatning at direkte og indirekte negative 
konsekvenser for en rekker interesser og naturverdier tilsier at det ikke bør gis tillatelse til 
sprøyting. De har ikke gitt noen konkret vurdering av de enkelte feltene. 

MHVIØ anser den generelle risikoen for helseskadelig eksponering ved sprøyting i 
skogplantefelt å være relativt lav gitt at plantevernforskriftens krav følges. MHVIØ fraråder 
sprøyting av felt nær mye benyttede turstier eller veier. Spesielt viktig er det der det åpenbart 
kan oppstå konflikter mellom brukerinteresser. MHVIØ påpeker at felt som sprøytes må 
merkes forsvarlig slik forskriften krever. 

MHVIØ har bare frarådet sprøyting på felt nr. 1. Dette feltet ligger i nordenden av Hylliås på 
gården Bøhler. Feltet ligger åpent til mot institusjonen Nybøhle, og er lett tilgjengelig for 
allmennheten. Hylliåsen er et mye brukt turområde, og Kjerringstien går helt inntil dette 
feltet. Tilsvarende forholdene påpekes også av Spydeberg Friluftsforurn. 

Rødhyll er en forvillet hageplante som har etablert seg på plantefeltene og er med i Norsk 
svarteliste for 2007. Den konkurrerer ut granplanter på grunn av rask vekst. Sprøyting med 
glyfosatpreparater er den enkleste metoden for å bekjempe rødhyll. 

Glyfosat er et systemisk virkemiddel som tas opp i bladene og transporteres med 
saftstrømrnen rundt i planten til vekstpunktene. Det virker selektivt slik at bartrær ikke drepes 
i motsetning til f.eks. rødhyll, lauvtrær og bringebær. 

Mattilsynet har godkjent bruk av sprøyting med glyfosat fra helikopter. Spredning av glyfosat 
med helikopter i skog er ikke tillatt i Sverige. 

Andre metoder for fierning av uønsket vegetasjon på plantefelt: 
• Spredning med glyfosat fra motorkjøretøy. Det kreves at feltet er mindre enn 15 dekar 

og skal meldes til kommunen i etterkant 
• Punktsprøyting med ryggtåkesprøyte. Kan utføres uten noen form for melding 
• Manuelt arbeid med ryddesag. 

Saken behandles i Komité for miljø, plan og teknikk (KMPT) og avgjøres av Kommunestyret. 

Vurderinger: 
Spredning av glyfosatpreparat fra bakken er ofte det mest nærliggende alternativet til 
spredning fra helikopter. Ovennevnte metoder fra bakken med bruk av glyfosat gir effektiv 
skogskjøtsel og tilfredsstillende utvikling av gran-/furuskogen. De er imidlertid mer 
arbeidskrevende. Manuell skjøtsel med ryddesag gir også god effekt, men er enda mer 
arbeidskrevende. En må da gjøre skjøtsel i flere omganger for å få bukt med rødhyll. Det er 
påvist rødhyll. 

Ut fra det Landbrukskontoret kjenner til er områdene minimalt brukt til friluftsliv bortsett fra 
et felt på Bøhler i Hylliåsen. Områdene brukes til jakt. Feltene ligger spredt geografisk slik at 
de etter sprøyting totalt sett ikke vil virke estetisk skjemmende. Størrelsene på flatene 
vurderes å være relativt små og arronderingsmessige greie å sprøyte. Selv om områdene 
vurderes som tapt for bærplukkere for en tid, anses dette ikke å være et problem. Alle felt skal 
merkes for allmennheten. 



Felt nr. 1 på Bøhler ligger imidlertid i et mye brukt turområde og åpent til i forhold til 
institusjonen Nybøhle. Med hensyn til beliggenheten fraråder både MI-IVIØ og Spydeberg 
Friluftsforum at det sprøytes på feltet. Administrasjonen er enig i disse betraktningene og 
anbefaler derfor at feltet ikke sprøytes. Kjerringstien passerer nært inntil feltet. Ved sprøyting 
vil et mye brukt og et lett tilgjengelig friluftsområde bli estetisk skjemmet for en periode, og 
blant annet sopp og bær kan ikke plukkes her til høsten. Enkelte vekster kan også bli 
fraværende i flere år. Det kan oppstå konflikt mellom brukerinteresser. 

I henhold til Plantemiddelforskriftens § 4 skal det ikke sprøytes i vannforekomster slik at 
skader eller ulemper kan oppstå. Pegasus Helicopter oppgir at de sprøyter med en nøyaktighet 
på ca. Y2 meter forutsatt lav flyhøyde og at avdrift, som følge av vindhastigheten, holdes 
innenfor forskriftens krav. 

Sprøyting av skog er i tråd med Skogloven og Forskrift om bærekraftig skogbruk. 
Helikoptersprøyting foregår i svært liten utstrekning og i begrensa områder. Det kreves at 
sprøyting ikke skjer på vegetasjon som er mer enn 2 meter høy, at det settes igjen 10 meter 
kantsoner langs vannforekomster og at lauvandelen over tid utgjør minimum 10 %. 

FMØ påpeker at sprøyting over åpent vann, eller på en måte som skader kantvegetasjonen 
langs vann og vassdrag, vil være i strid med flere regelverk. Både Vannressursloven og 
Vannforskrillen har bestemmelser for å sikre ivaretakelsen av disse miljøene. All spredning 
av glyfosat må derfor skje slik at det ikke forekommer avdrift til vann eller kantsoner. FMØ 
henviser også til Levende skog standarden, der det kreves at det må settes igjen en kantsone 
mot vann som minst bør ha en bredde på 10 meter med eventuelt en sikkerhetssone av hensyn 
til fare for avdrift fra plantevernmidler. Administrasjonen mener at det kan være nødvendig å 
utvide denne sonen til 15 meter for å legge inn en sikkerhetssone av hensyn til mulig avdrift. 

Kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand oppgitt i 
diverse databaser anses som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Noe usikkerhet kan likevel være knyttet til hvilken skade glyfosat kan gjøre 
i vannmiljøer da det er klassifisert som «giftig for vannlevende organismer og kan forårsake 
uønskede langtidseffekter på vannmiljø». Mattilsynet konkluderer i midlertidig med at det er 
forventet at rester i vann etter sprøyting ikke vil ha noen effekter i vannmiljøet. 

Etter Forskrift om spredning av plantevernrnidler i skog § 7 pkt. b, skal den som utfører 
spredningen underrette personer som har spesiell interesse i eller inntil feltene, f.eks. 
biholdere og hytteeiere, når dette er praktisk mulig. Politiet skal også varsles. Slike forhold 
skal ivaretas av Pegasus Helicopter. 

Vurderinger etter naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven har bestemmelser for å sikre ivaretakelse av naturens biologiske 
mangfold og økologiske prosesser. Saksbehandling etter denne loven krever at vurderinger i 
henhold til prinsippene i §§8-12 skal gjøres for hvert enkelt felt og fremgå i beslutningen (§7). 
I forbindelse med feltarbeid og kontroll av feltene ut i fra tilgjengelige kartdata, har 
administrasjonen utarbeidet tiltak som baserer seg på eksisterende kunnskapsgrunnlag. 
Tiltakene angis med bakgrunn i føre var prinsippet, da det er dette punktet som har særlig 
relevans. Det er derfor valgt å omtale de generelle vurderingene i forhold til de felles 
utfordringer arealene har, i tillegg til at det er foretatt vurderinger på for hvert enkelt felt på 
«Vurderingsskjema for helikoptersprøyting». 

Kunnskapsgrunnlaget, 8 



Alle feltene er kontrollert opp mot Miljøregistreringer i Skog (MIS), Naturbase (DN), 
Artsdatabanken (rødelistearter), Verneområder (DN), Kulturlandskap (DN), 
Naturtyper/prioriterte arter (DN), Vannforekomster, Inngrepsfrie naturområder (INON) og 
Biologisk mangfold i Spydeberg kommune. Handlingsplan 1995-2007. Med bakgrunn i at 
glyfosat, entreprenøren som utfører arbeidet og utstyret som benyttes er godkjent av 
Mattilsynet anses dette kunnskaps~laget som tilstrekkelig. Det forutsettes at det ikke 
oppdages nye forhold, eller at annet regelverk eller føringer tilsier at sprøyting ikke kan 
utføres. 

Kunnskapsgrunnlaget for alle feltene vurderes som godt. Administrasjonen legger til grunn at 
spredning av plantevernmidler i skog er en meldesak. Det vil derfor ikke være nødvendig med 
omfattende begrunnelser og vurderinger av miljøprinsippene i Naturmangfoldloven §§9-12, 
da dette skal tilpasses omfanget av dokurnentasjon og forholdene i den enkelte sak. På grunn 
av at omfanget av tiltakene som er meldt vurderes som små, naturmangfold i liten grad 
berøres av spredning av godkjente plantevernmidler, og at det ikke kan påvises effekter av 
tiltaket på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta mer 
omfattende vurderinger av prinsippene enn det som fremkommer av saksbehandlingen. Det er 
utarbeidet egne skjema for hvert enkelt felt; «Vurderingsskjema helikoptersprøyting». Disse 
følger vedlagt. 

Føre-var-prinsippet, § 9  
Usikkerhet om hvilken skade glyfosat kan gjøre i vannmiljøer taler for å sette som vilkår at 
det ikke sprøytes i en sone mot vannforekomster. Det samme gjelder at det bør settes en 
buffersone mot andre miljøkvaliteter som vil kunne påvirkes negativt. 

økosystemtilnærming og samlet belastning, § 10 
Glyfosatpreparater brukes i jordbruket, spesielt der en driver med redusert jordarbeiding. I 
denne sammenheng blir omfanget av glyfosat som benyttes på hogst- og ungskogfelt 
ubetydelig. Med kravet om at tilstrekkelig kantsone ikke skal sprøytes, anses 
helikoptersprøyting med glyfosatpreparater ikke å utgjøre noen fare for å skade økosystemene 
i vann. 

Etter flatehogst endres vegetasjonen radikalt, ved at såkalte pionerplanter raskt etableres. 
Glyfosat setter disse tilbake noen få år, og gir granplantene et ønsket fortrinn og forsprang. De 
berørte områdene utgjør ingen nevneverdig fare for skade på skogøkosystemene i den store 
sammenhengen. 

Rødhyll er en utfordring for å få til tilfredsstillende foryngelse av gran. Det ser ut til at rødhyll 
de siste årene har hatt en eksplosiv utvikling i våre kommuner, ved at den etableres på stadig 
flere av hogstfeltene og ofte med mye større tetthet enn tidligere. Ny Svarteliste forventes å 
komme i 2012. Det er sannsynlig at rødhyll vil ha negativ effekt på stedegent biologisk 
mangfold, og at det derfor kan bli anbefalt bruk av glyfosat for å begrense forekomsten og 
videre spredning av arten. 

Kostnadene ved miljøforringelse, § 11  
Vurdering av denne paragrafen anses ikke å være relevant i noen av sakene. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, § 12  
Glyfosatpreparater er lovlig å bruke på hogst-/ungskogfelt, og kan spres med ryggtåkesprøyte 
uten melding eller godkjenning. Det samme gjelder ved stubbebehandling. 
Manuell ungskogpleie med ryddesag er uten tvil den mest miljøforsvarlige driftsmetoden. 
Traktormontert utstyr vil pga. kjøring i terrenget ha vanskelig for å kunne få en jevn dosering 



Geir Johannessen 
Rådmann 

og man kan få overlapping. Med ryggtåkesprøyte kan man punktsprøyte og sparer annen 
vegetasjon. 

I møtet med Viken Skog BA ble alternative metoder diskutert, men meldingene ble for flere 
felt opprettholdt. Dette hovedsakelig på grunn av utfordringer med rødhyll, annen uønsket 
konkurrerende vegetasjon (løv og bringebær), at tiltaket er både faglig berettiget og at det er 
muligheter til å ta nødvendige hensyn ved gjennomføringen. 

Kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim har i «Mål og strategier for miljøfiltak i landbruket 
og næringstiltak i skogbruket for 2009-2012» et mål om å redusere tilførsel av 
plantevernmidler fra landbruket til vann og vassdrag. Derfor gis det i våre kommuner 30 % 
tilskudd på arbeidskostnaden bare ved mekanisk ungskogpleie. Midlene fordeles av 
kommunen, men tildeles fra fylkesmannen. 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler etter en helhetsvurdering at de fleste meldte feltene kan sprøytes med 
glyfosat fia helikopter med gitte vilkår. På felt nr.1 hos Olav Breivik anbefales det ikke å 
sprøyte med helikopter av hensyn til friluflsinteressene. 

Spydeberg k mmune, 2 .3.2012 
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Spydeberg Kommune 
Skogbrukssjefen 
Stasjonsgata 35 
1820 SPYDEBERG 

Gardermoen 28.09.2011 
Melding om spredning av plantevernmidler fra helikopter. 

I henhold til "Forskrift om spredrling av plantevernmidler i skog", fastsatt av 
Landbruksdepartementet den 4.august 1987, meldes det herved at det er planlagt å 
helikoptersprøyte skogplantefelt i Spydeberg kommune. 
I samsvar med forskriftens paragraf 3, gis følgende opplysninger: 

1. AUTORISASJONSINNEHAVER: 

	

	 Pegasus helicopter as 
Tore Strid 

2. LUFTFARTSFORETAK: 	 Pegasus helicopter as 
Boks 186, Gardermoen vest 

2060 Gardermoen tlf: 48 30 30 00 

3. OPPDRAGSGIVERE: 	 Viken Skog 
(Olav Bruvik,Mai Hols 	'Andreas Thomasgård,Svein Skjolden,Ola Kraggerud,Martha 
I.Mjølnerud, Asbjørn Unnerud) 

4. EIER OG AREALOPPGAVE: 	 vedlagt 

5. KART: 	 vedlagt 

6. SAMLET AREAL I KOMMUNENE: 	 ca. 246 daa. 

7. PLANTEVERNMIDDEL: 	 Glyfosat i handelspreparat 
roundup el.annet 
glyfosatpreparat 

8. DOSERING: 

	

	 0,3 — 0,45 
liter plantevernmiddel pr.dekar. 

9. AKTUELL SPRØYTETID: 	01.August — 10.September. 2012 

Vennligst send kopi av vedtak i landbruksnemda til oss og oppdragsgivere. 

Med vennlig hilsen 
Pegasus helicopter as 

Tore Strid 

3.  b-ai 	 Pegasus heficopter 
RGA-OMRÅDET  •  GARDERMOEN VEST  •  POSTBOKS 186  •  N-2061 GARDERMOEN 

TLF  +47 48  30  30 00 •  FAX +47 64 82 02 39• ORG NR. 980 247 821 
WEB: www.pegasus-as.no  •  E-MAIL: firmapost@pegasus-as.no  
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LANDBRUKSKONTORET 1111 	 HOBØL SPYDEBERG- ASKIM 
• 	
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Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Østfold 
Pb.325 

1502 MOSS 

Mottakere: 
Miljøvernavdelingen 	Pb.325 	 1502 MOSS 
Fylkesmannen i Østfold 
Miljørettet helsevern i 	Storgata 15, pb.173 	1851 	MYSEN 
Indre Østfold 

Deres ref.: 	 Vår ref.: 	 Dato: 
11/1342-2/FA-/VAA 	 27.10.2011 

HØRING - MELDING OM SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA 
HELIKOPTER I HOBØL, SPYDEBERG OG ASKIM HØSTEN 2012 

Har mottatt melding fra Pegasus Helicopter med melding om spredning av plantevernrnidler 
fra helikopter høsten 2012. landbrukskontoret har mottatt søknader for arealer i Hobøl og 
Spydeberg datert 3.oktober og Askim 19.oktober (mottatt i Askim 29.09.11). Alle søknadene 
er datert 28.09.2011. Formålet er bekjempelse av uønsket vegetasjon i skogsmark. 
Oppdragsgiver er Viken Skog. 

I henhold til forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr 1157 av 04.08.1987 skal 
den som utfører spredningen melde fra hvert enkelt oppdrag, til landbruksforvaltningen i 
vedkommende kommune, senest innen 1.september året før spredningen planlegges utført. 

Meldingen skal inneholde: 

a. Navn, adresse og telefonnummer på den som skal utføre spredningen. 

b. Luftfartsforetakets navn, adresse og telefonnummer. 

c. Eiendommens og oppdragsgiverens navn og adresse, samt oppdragsgiverens 
telefonnummer. 

d. Kart over området med inntegnede grenser for hvert areal hvor spredningen planlegges 
utført. 

e. Anslått areal i dekar. 

f. Handelspreparatets navn og mengde pr. dekar. 

g. Tidspunktet for når oppdraget er planlagt utført. 

Landbrukskontoret vurderer at mottatte søknader inneholder de opplysninger forskriften 
krever. 
Besøks- og postadresse: 	Telefon: 	Telefaks: 	E-mail adresse: 
Stasjonsgt. 35, 1820 Spydeberg 69 83 35 30 	69 83 35 01 	landbruk(ksoydeberø.kommune.no  



henhold til §3, siste ledd, skal konununal landbruksforvaltning oversende kart og 
nevnte opplysninger til helserådet (Miljørettet Helsevern) og Fylkesmannens 
miljøvernavdeling til uttalelse. 

Bruk av plantevernmidler kan være forbudt eller begrenset etter særskilt lovverk der de 
ovennevnte instanser er tillagt utøvende myndighet. Dersom noen av disse instanser med 
hjemmel i slikt lovverk nekter gjennomføring av hele eller deler av oppdraget, skal dette 
meddeles direkte til den som har meldt oppdraget, med en kopi til kommunal 
landbruksforvaltning. Det samme gjelder dersom bestemmelser etter dette lovverk i seg selv 
medfører forbud mot eller begrenser spredningen av plantevernrnidler. Helserådet, 
fylkesmannens miljøvernavdeling og reindriftsagronomen kan for øvrig avgi uttalelse til 
kommunen. Slike uttalelser som kan omfatte forslag om vilkår for eller justeringer av 
oppdraget eller forslag om nekting av hele eller deler av oppdraget 

Pegasus Helikopter henviser til andre tidsfrister enn hva forskriften tilsier. Fristene er 
forskyvet en måned senere enn angitt i forskriften. I henhold til dialog med Mattilsynet 
v/seniorrådgiver Erlend Spikkerud, seksjon nasjonale godkjenninger, 7.september 2011, er det 
ikke gitt dispensasjon til utsettelse av fristene, men at det erfares at det har vært en praksis for 
at dette gjøres. Fristene som er praktisert er akseptert av oss som landbruksmyndighet og 
videre fremdrift i saken er lagt opp etter dette: 

15.februar Frist for uttalelser fra Miljørettet Helsevern og Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling. 

15.mars Frist for kommunen å fatte vedtak i saken. 

Uttalelser som kan omfatte forslag om vilkår for eller justering av oppdraget eller forslag om 
nekting av hele eller deler av oppdraget, må sendes kommunal landbruksforvaltning innen 
15.februar. 

Som kommunal landbruksforvaltning vil i tiden fremover vurdere de enkelte oppdragene opp 
mot forskriften. Det blir fattet vedtak i saken fra vår side innen 15.mars, ut fra egne 
vurderinger og eventuelt irmkomne uttaleser. 

Vedlagt ligger kopi av søknadene med kartvedlegg og ett oversiktskart utarbeidet av oss hvor 
alle områdene med de ulike oppdragene er avmerket. I søknaden er det for hvert oppdrag 
utarbeidet både oversiktskart og bestandskart utarbeidet av Viken Skog. 

Vennlig hilsen 

41-~ 
Vegard Aarnes 
Skogbrukssjef 

Gjenpart: 
Akershus og Mattilsynet - 
Regionkontoret for Oslo 

Regionkontoret for Oslo, 
Akershus og Østfold 

2381 BRUMUNDDAL 

Pegasus Helicopter Gardermoen vest, pb.186 2061 GARDERMOEN 
Viken Skog Moreneveien 1 1859 SLITU 
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Landbrukskontoret Hobøl-Spydeberg-Askim 
Stasjonsveien 35 
1820 SPYDEBERG 

Miljøvemavdelingen 

Deres ref.: 

Vår ref.: 	2011/9374 522.4 HHO 

Vår dato: 	15.02.2012 

tJ&4e 3 

Horingsuttalelse - spredning av plantevernmidler fra helikopter i Østfold 
2012 

Fylkesmannen i Østfold mener at de meldte tiltakene er i strid med vannressursloven av 
24.11.2000 § 11 og vannforskriften av 15.12.2006 § 12 med hensyn til spredning av glyfosat-
holdige plantevernmidler over åpent vann og i kantvegetasjon langs vann og vassdrag. 
Sprøyting i disse områdene er derfor ikke tillatt. 
Når det gjelder spredning på arealer som ikke omfattes av dette forbudet, mener vi at de 
negative konsekvensene for miljøet er så store at kommunene ikke bør gi tillatelse. Det finnes 
gode og vel etablerte altemative måter å skjøtte plantefelt i skogen. 

Flere kommuner i Østfold har mottatt melding fra Pegasus Helicopter om spredning av 
plantevemmidler fra helikopter høsten 2012. Totalt areal er snaut 800daa fordelt på en rekke 
ulike plantefelt. Det er satt frist til 15.02.2012 for å uttale seg til saken. 

Spredning av plantevernmidler fra helikopter reguleres i Forskrift om spredning av 
plantevernmidler i skog av 4. august 1987. I forskriftens § 3 heter det at den som skal utføre 
spredningen må melde fra hvert enkelt felt som skal behandles til landbruksforvaltningen i 
vedkommende kommune. 

Kommunene skal oversende meldingen til helserådet og Fylkesmannens miljøvernavdeling. 
Disse instanser skal vurdere om tiltaket er ulovlig etter særskilt lovverk hvor de er tillagt 
utøvende myndighet. Videre skal de avgi uttalelse til kommunen. En slik uttalelse kan 
omfatte vilkår for eller justering av oppdraget eller forslag om nekting av hele eller deler av 
oppdraget. Det er kommunen som fatter det endelige vedtaket etter forskriften. 

Fylkesmannens uttalelse 
Fylkesmannen i Østfold mener det er en rekke viktige forhold som kommunene bør ta hensyn 
til ved vurdering av den omsøkte spredningen av plantevemmidler fra helikopter. I sum mener 
vi disse hensynene er så tungtveiende at det ikke bør gis tillatelse. 

Glyfosat er et ugrasmiddel som benyttes blant annet i landbruket for å bekjempe uønskede 
planter. Det er giftig for de fieste en- og tofrøbladede arter, men ikke gran og furu. Det er 

Statens hus • Postboks 325 1502 Moss • Telefon: 69 24 70 00 Telefaks: 69 24 71 01 
Besøksadresse: Vogtsgate 17 • e-post: postmottakfmos.no  • www.fylkesmannen.no/ostfold  
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klassifisert som "Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidseffekter 
på vannmiljøet". 

Nyere internasjonale undersøkelser viser at også formuleringsstoffene i enkelte glyfosat-
preparater kan være svært skadelige (vitenskapskomiteen for mattrygghet, 8.juli 2005). 
Stoffet POEA gjør glyfosatpreparater langt mer giftige i vannmiljø enn de som ikke 
inneholder POEA. Spesielt virker det som om tidlige stadier av amfibier tar stor skade av 
disse stoffene. Dette skulle tilsi at man ikke bør spre slike plantevemmidler i områder hvor 
det kan være frosk, padder eller salamandere. 

Tidligere ble glyfosatholdige midler brukt i plantefelt med gran/furu for å redusere 
konkurranse fra andre planter. I moderne skogbruk har man redusert bruken betydelig, og 
skogbruksnæringen har stått i spissen for denne utviklingen. Manuell rydding har overtatt som 
viktigste måte å skjøtte plantefelt. Gjennom Levende skog standarden er det et generelt 
prinsipp om at bruk av plantevernmidler i skog er uønsket. 

Det er også naturlig å vise til kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim sin "Strategiplan for 
miljømål i landbruket og næringstiltak i skogbruket for 2009-2012" hvor det heter at aktørene 
i landbruket skal bidra til å redusere tilførslene av plantevernmidler fra landbruket til vann og 
vassdrag. 

Bruk av glyfosatholdige preparater er tillatt brukt under gitte forutsetninger. Det er en 
forventning om at man bruker så lite som mulig og sørger for så stor presisjon som mulig i 
spredningen. Det må stilles spørsmål ved i hvilken grad spredning fra helikopter tilfredsstiller 
dette. Både dosering og nøyaktighet er langt mer presist ved sprøyting med manuelt utstyr på 
bakken. 

Naturrnangfoldloven av 19.06.2009 har blant annet bestemmelser for å sikre ivaretakelse av 
naturens biologiske mangfold og økologiske prosesser. Spesielt relevant i denne 
sammenhengen er § 9 Føre-var prinsippet. Saksbehandling etter denne loven krever at 
vurderinger i henhold til prinsippene i §§ 8-12 skal gjøres for hvert enkelt felt og fremgå i 
beslutningen. I praksis vil dette kreve en betydelig innsats i form av innhenting av nødvendig 
kunnskap om de områdene som er omsøkt. 

Sprøyting over åpent vann eller på en måte som skader kantvegetasjon langs vann og vassdrag 
vil være i strid med flere regelverk. Både vannressursloven og vannforskriften har 
bestemmelser for å sikre ivaretakelse av disse miljøene. Vi viser blant annet til vannressurs-
lovens § 11 og vannforskriftens § 12. All spredning av glyfosat må derfor skje slik at det ikke 
forekommer avdrift til vann eller kantsoner. Med hensyn til bredden av kantsonen finner vi 
det naturlig å vise til bestemmelsene i Levende skog standarden, men med minste bredde på 
10 meter. Ved eventuell spredning med helikopter vil dette bety at man må legge inn en 
betydelig sikkerhetssone for å unngå at noe plantevernmiddel havner inn mot disse arealene 
langs vassdrag. 

Spredning av plantevemmidler har en direkte negativ effekt på andre planter enn bartrær. De 
naturlige økosystemene vil bli skadelidende, og det er vanskelig å kontrollere hvilke arter som 
blir berørt. Både sjeldne og trua arter og planter som er nyttige for mennesker og dyr vil være 
utsatt. Vi vil spesielt trekke fram potensielle skader for bier. Vi er kjent med at det er flere 
birøktere som har bifolk som trekker i de aktuelle områdene. Bringebærplantenes blomster er 
en viktig ressurs for biene, men også andre planter på hogstflatene brukes. Selv om 
sprøytingen skjer etter at bringebærene har blomstret vil det være fare for at bier utsettes for 
sprøyting. Selv om de skulle overleve den direkte sprøytingen vil de avvises når de kommer 
tilbake til kuben og dø. 
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Vi finner det ogs-å relevant å peke på potensielle ulemper i for rekreåsjons- og frilufts-
interesser. Bær vil ildce kunne spises, døde trær og busker vil oppleves negativt og det vil 
være støy knyttet til tiltaket. 

Fylkesmannens konklusjon 
Selv om forskrift om spredning av plantevemmidler i skog åpner for bruk av helikopter, betyr 
ikke dette at slik tillatelse må gis. Forskriften peker på at kommunen på selvstendig grunnlag 
eller ut fra innkomne uttalelser kan nekte spredning hvis vurderinger tilsier at det vil være 
betenkelig å iverksette spredningen. 

Etter vår mening vil de direkte og indirekte negative konsekvensene for en rekke interesser og 
naturverdier tilsi at det ikke bør gis tillatelse. 

Vi mener det også bør være et vektig argument at det finnes vel etablerte og godt fungerende 
alternative måter å oppnå den ønskede effekten i plantefelt på. 
Vi stiller også spørsmål om hvor hensiktsmessig den omsøkte metoden vil være når de pålagte 
hensyn til vassdrag og kantsoner blir ivaretatt. De omsøkte områdene hvor eventuell spreding 
av plantevernmidler vil kunne gjennomføres vil være svært små og fragmentariske. Vi forslår 
at kommunen går i dialog med søker for å prøve å finne fram til alternativer til helikopter-
sprøyting slik at søknadene kan trekkes tilbake. 

Med hilsen 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 

Kjersti Gram Andersen e.f. 
miljøverndirektør 

Håvard Honmæs 
seniorrådgiver 

Saksbehandler: Håvard Hornnæs 

Kopi til: 
Mattilsynet- distrikskontoret for Indre Østfold pb 383 	2381 BRUMUNDDAL 
Viken skog 	 Moreneveien 1 1859 SLITU 



Vegard Aarnes 

Fra: 	Birgitte .Henriksen [birgiite@mhvio.no] 

Sendt: 29. februar 2012 12:38 

Til: 	Vegard Aarnes ; espen.carlsen@eidsberg.kommune.no  

Emne: 	Uttalelse 

veBe%  1 
Vedlegg: MHV-forskrift.pdf; uttalelse trogstad.pdf; uttalse eidsberg.pdf; Feltvurdering Helikoptersprøyting vedlegg 

til uttalelse.pdf; Mattilsynet_Fakta_om_glyfosat.pdf; uttalelse spydeberg.pdf 

Hei 
Vedlagt følger uttaleise m vedlegg (Feltvurdering, Mattilsynets faktaark og MHV-forskriften). (Det er likelydende 
filer med uttalelser for arkiv-ordens skyld). 

Ta kontakt hvis noe er uklart. 

Med vennlig hilsen 
Birgitte Henri ksen 
Miljeingeniør 

Miljorettet helsevern i Indre Østfold IKS 

Hels4 

M Ø 
Besøksadresse: Storgt. 15, Mysen 
Postadresse Pb. 173, 1851 Mysen 
Hjemmeside: www.mhvio.no   

Epost: birgitte@mhvio.no   
TLF: 47 89 00 90 / mobil dir. 47 29 05 67 

05.03.2012 
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Sakarkiv: 220 
Sted-/persanarkiv: 802309 

Saksbeh: BH 

Uttalelse vedrøt■eilde melding om spredning av plantevernmidler fra helikopter 

bet meldes om spredning av glyfosotholdig plantevernmiddel med formål om å bekjempe uønsket 
vegetasjon i skogsmark (hogstflater). Meldingen omfatter skogfelt på eiendommer i kommunene Hobøl, 
Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad. Landbrukskontoret i Askim, Spydeberg og Hobøl, samt Trøgstad 
og Eidsberg kommune, har forelagt meldingen for Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS (MHVIØ) for 
uttalelse i saken, i henhold til "Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog (1987)". 
Formålet med forskriften er å sikre at spredningen er faglig berettiget og at det tas hensyn til 
folkehelse, naturmiljø og friluftsliv, jfr skogbrukslovens 5 1. 

mi-ww uttaler seg med bakgrunn i Forskrift om miljørettet helsevern, 2003 (MHV-forskriften), h jemlet 
i Lov om folkehelse (2012). 
MHV-forskriftens 5 9 lyder (utdrag): Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører 
omgivelsene 
Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, shk at følgende krav til 
miljøfaktorer overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres: 

b) Forurensning i form av utslIpp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade 
eller helsemessig ulempe. 

c) Virksomheter skal planlegges, drives og avvikles slIk at ulykker og skader forebygges. 

Forskriften (5 3) sier følgende om forholdet til annet regelverk: Helsehensyn skal langt som mulig 
ivaretas gjennom ordincere prosesser knyttet til planlegging og godkjenning av virksomheter og 
eiendommer. Der annet regelverk fastsetter helsebegrunnede krav eller normer, skal det tas 
utgangspunkt i disse ved vurderIngen av hvorvidt forskriftens krav til helsemessIg tilfredsstillende 
drift, jf, kapittel 3, er oppfylt. 

Bakgrunn 
Aktuelle plantevernmiddel og metode for spredning, godkjennes av Mattilsynet som overordnet 
myndighet. Som lokal helsemyndighet uttaler MHVIØ seg om forhold av helsemessig betydning lokalt, 
knyttet til arealene som omfattes av meldingen. 

I Mattilsynets faktaark om glyfosat (2009), beskrives glyfosat og helserisiko som følger: 
Glyfosat er et systemisk bredspektret ugrasmiddel. Stoffet absorberes hovedsakelig ov plantenes 
overjordiske deler og spres deretter raskt i planten. Glyfosat har lav akutt giftighet i dyreforsøk, det er 
vist noe øyeirriterende, men ikke hudirriterende eller allergifremkallende. 

Aremark Askim . Eidsberg • Hobol . Marker Rakkestad Romskog • Skiptvet • 5pydeberg . Trogstad 



Eksponering ved bruk anses generelt for å være lav. Helsefare i forhold til drikkevann ansees på bakgrunn 
av de iboende egenskapene som lav. Det er i følge Mattilsynets vurdering, liten fare for forgiftning ved 
inntak av bær som er sprøytet med glyfosat, men man må regne med at bærene har noe forringet kvalitet. 
Det er dessuten ikke lov til å selge bær som er sprøytet. Områder som er sprøytet skal være merket og 
det skal stå når det ble sprøytet. ADI (Akseptabelt baglig Inntak) er satt til 0,1 mg/kg kroppsvekt/dag 
(Rådet for plontevernmidler, 2004) 

I en amerikansk rapport fra 2011 oppsummeres risiko for helsefarlig eksponering slik; (fro Glyphosate - 

Human Health and Ecological Risk Assessment (2011)); 
"Akutt eksponering som følge av konsumering/inntak av sprøytet vegetasjon kort tid etter glyfosat er 

påfort, anses å vaere det eneste eksponerings-scenariet av helsetnessig betydning (utenom ved ulykke)." 

MHVIØs vurdering 
Det er ikke spesifisert i søknaden hvilket glyfosatholdig middel som skal benyttes. Vi forutsetter at det 
benyttes et middel som er godkjent til bruk i skog. Toksisitet og dermed miljø-/helsemessig risiko, 
varierer avhengig av tilsetningsstoffene i glyfosatholdige plantevernmidler (jfr ovennevnte rapport). 
Generelt bør det tilstrebes å benytte den metode og det middel som er minst skadelig for miljø og helse 
og som samtidig gir ønsket resultat. 

Krav i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog er satt med tanke på å unngå helserisiko. I følge 
3 i MHV-forskriften, skal det da tas utgangspunkt i disse kravene ved vurdering av hva som er 

helsemessig tilfredsstillende. Virksomheten som utfører sprøytingen har ansvar for å ivareta folks 
sikkerhet og minimere risiko for eksponering. På bakgrunn av Mattilsynets faktaark, anses den generelle 
risikoen for helseskadelig eksponering knyttet til sprøyting i skogplantefelt å være relativt lav gitt at 
forskriftens krav etterfølges. 

Generelt er følgende krav satt i forskrift om bruk av plantevernmidler i skog: 
200 m til bolig 
50 m til drikkevannsbrønner 

Vi anbefaler å øke avstand til drikkevannsbrønn fra 50 m til 100 m (minimum), dersom eventuell brønn 
ligger nedstrøms feltet (dette på bakgrunn ov nyere undersøkelser om forurensning av 
drikkevannsbrønner, utført av NGU). 

Glyfosatholdige midler benyttes i relativt stor grad i landbruket, og er også fritt tilgjengelige for bruk i 
privathager. Generelt sett mener vi det bør tilstrebes et lavest mulig eksponeringsnivå for befolkningen 
med tanke på plantevernmidler. Bruk av dette middelet i skogsplantefelt utgjør imidlertid ikke en stor 
andel av den totale eksponeringsrisikoen for plantevernmidler. Vi mener likevel man bør være ekstra 
varsom med spredning av plantevernmiddelet fra helikopter i felt/områder som er nær boliger/lett 
tilgjengelige og der det er knyttet brukerinteresser til nærområdet (bær-/sopplukking osv). Risiko for 
eksponering (dersom man ser bort fra ulykke/direkte eksponering i forbindelse med spruyting) vil først 
og fremst knytte seg til eventuelt inntak av bær/sopp som er påført glyfosatholdig plantevernmiddel. 
Muligheten for dette vil avhenge av feltets beskaffenhet og tilgjengelighet for allmennheten. På denne 
bakgrunn frarådes sprøyting på felt der benyttede turstier eller veier går inn i, eller like ved feltet, og 
forholdende generelt er slik at de åpenbart øker tilgjengelighet og muligheten for konflikt med 
brukerinteresser. Vi mener andre metoder vil være mer skånsomme på slike felt. Traktorspreyting anses 
ikke å være mer skånsomt i denne sammenheng. 

Felt som sprøytes, må skiltes/merkes forsvarlig slik forskriften krever. For å ha god margin med tanke på 
helserisiko, mener vi at skilt/merking bør opprettholdes/vedlikeholdes videre ut gjennom hostsesongen. 
Selv om helserisiko først og fremst er knyttet til inntak av bær (o.a.) like etter at middel er påført, har 
vi kjennskap til at glyfosat holder seg aktiv i plantene i flere uker etter sprøyting (i følge forsøk v 
Bioforsk). 
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I tillegg til den generelle vurderingen, legger vi ved en grov vurdering av hvert enkelt felt, basert på kart-
data og noen få befaringer. Det er bl.a. sjekket på kart hvorvidt det ligger brønner i området (så langt 
som mulig vha NGUs brønndatabase GRANADA). Det er viktig å påpeke at vurderingene her ikke fratar 
virksomheten ansvaret for å ivareta miljø- og helsevurderinger og vurdere hvert enkelt felt ut i fra 
forskriftens krav før sprøyting foretas. Dette gjelder også i forhold til ekstra vekt på beliggenhet og 
brukerinteresser som nevnt over, der lett tilgjengelige felt med brukerinteresser/bcerforekomster 
frarådes sprøytet. Det er i skrivende stund ikke mulig å vurdere slike konkrete brukerinteresser som for 
eksempel sopp, og lyng-/bærforekomster. 

Virksomhet/ansvarlig søker gjøres oppmerksom på krav til internkontroll i forskrift om miljørettet 
helsevern 2003, § 12. 

Med hilsen 

Hksen 

Miljøingenior 
L 

Astrid Rutherford 
Smittevernoverlege 

Vedlegg 

- Feltvurdering 
- Forskrift om miljorettet helsevern 
- Mattilsynets faktaark om Glyfosat 
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Vurdering av brukerinteresser (brønner, turstier/veier, hus) i tilknytning til 
fblt innmeldt for sp-redning av plantevernmidler' fra helikopter 	' 

NB Vurderingen er gjort hovedsakelig ut i fra kart. Dette er ikke til hinder eller fritak 
for nye vurderinger, dersom momenter av betydning avdekkes på et senere 
tidspunkt/i aktuelle sesong. 

Gul = avstander osv må sikres at er ok/justeres før eventuell sprøytirtg 

Blå = signalisert fra innmelder at feltet trekkes/utgår (pga miljøhensyn, avstander o.a.) 
Felt 
Navn 
grunneier 

Felt nr Avstand (m) 
til brønn (NGUs 
base GRANADA) 

Avstand 
(m) til 
bolig 

Andre brukerinteresser og 
kommentarer 

vurd. 

SPYDEBERG 
Asbjørn Unnerud 

10 >100 >200 

11 >100 >200 

12 >100 >200 åpent til vei og bebyggelse i 
nord, men avstand > 200 m 

Marta Mjølnerud 
8 >100 >1. 200 Nærhet til oppholdsområde for 

barnehage i følge opplysninger 

fra kommunen ( varsles) 

9 > 200 

Svein Skjolden 
5 

Ole Kraggerud 
6 < 200 utgår 

7 > 200 

Anders Thomasgård 
10 > 200 

Ola Breivik 
= 200 Åpent til bolig, lett tilgfert^ 

merket tursti rett ved feft 
> 200 

Mai Holtskog 
3 <100 Ok hvis brønn oppstrøms 
HOBØL 

Svein Bovim 
1 > 200 

Anne Henrikson 
2 < 200 utgår 

Oda Mouritz 
3 >100 > 200 

4 >100 < 200 utgår 
Erik Mollat 

5 <200 utgår 

8 utgår 
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Vurdering av brukerinteresser (brønner,.turstier/veier, hus) i tilknytning til 
felt innmeldt for spredning av plantevernmidler fra helikopter  

10 t 4 Lii~  I 1,1-  1. ■ . 

11 
'..-. l ,  , ■ 

TRØGSTAD 
Svend G. 
Kvakstad 

1 - 	

.-- 
< 200 Fått signal om at grenser vil bli 

justert 

EIDSBERG 
Ola Brevig 

2 - <  200 utgår 

3 <  200 utgår 

ASKIM 
Ola Brevig 

1 <  200 utgår 

2 <  200 utgår 
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Fakta om glyfosat 
2009 

Glyfosat er det mest brukte ugrasmiddeleti Norge. Middelet brukes særlig til 
bekjempelse av kveke ved ensidig korndyrking. SærligiforbIndelse med 
redusert jordarbelding er det behov for økt kjemisk ugrasbekjempelse. 
Glyfosat er et meget veldokumentert plantevernmiddel. 

Glyfosat inngår i en rekke preparater og er det virksomme stoffet som har høyest 
omsetning i Norge. Den gjennomsnittlige omsetningen av glyfosat var fra 2004 til 
2008 ca 292 tonn. 

Virkemåte 
Glyfosat er et systemisk bredspektret ugrasmiddel som virker på de fleste en- og 
tofrøbladede arter. Stoffet absorberes hovedsakelig av plantenes overjordiske deler 
og spres deretter raskt i planten. Glyfosat hemmer et enzym i plantene som er 
nødvendig for å lage aminosyrer. Dette enzymet finnes i alle planter, sopp, bakterier 
men ikke i dyr. 

Helsemessige egenskaper 
Glyfosat har lav akutt giftighet i dyreforsøk, det er vist noe øyeirriterende men ikke 
hudirriterende eller allergifremkallende. Glyfosat er undersøkt mht. mulighet for å gi 
genskader, kreft, reproduksjonsskader og skader på nervesystemet og ingen 
alvorlige effekter ble funnet. 

Erfaringer med effekter på menneske begrenser seg til ubehag ved 
forgiftningstilfeller (høye doser) og hudirritasjon ved søl. Eksponering ved bruk anses 
generelt for å være lav. 

Helsefare i forhold til drikkevann ansees på bakgrunn av de iboende egenskapene 
som lav. 

Det er liten fare for forgiftning ved inntak av bær som er sprøytet med glyfosat, men 
man må regne med at bærene har noe forringet kvalitet. Det er dessuten ikke lov til å 
selge bær som er sprøytet. Områder som er sprøytet skal være merket og det skal 
stå når det ble sprøytet. 

ADI (Akseptabelt Daglig Inntak) er satt til 0,1 mg/kg kv/dag (Rådet for 
plantevernmidler, 2004) 

Det er ikke farlig å ferdes i et område behandlet med glyfosat. Man anbefaler likevel 
ikke å la barn eller dyr ferdes i området når det fremdeles er vått etter sprøytingen. 
Er det behandlede området åpent for alminnelig ferdsel, skal det være merket med 
plakater. 

Miljømessige egenskaper 
Glyfosat har meget høy vannløselighet og sannsynligheten for fordamping er lav. 
Stoffet bindes sterkt i jord, men bindingen avtar med økende mengde uorganisk 
fosfat og økende pH i jorden. Dette skyldes at fosfor- og glyfosatmolekyler innbyrdes 
konkurrerer om bindingsplassene på jordpartikler. Den vanligste transportveien til 
vannmiljø om høsten og tidlig på våren er sannsynligvis glyfosat bundet til 
erosjonsmateriale. Glyfosat brytes ned relativt raskt i jord med normal mikrobiell 
aktivitet. Ved lav mikrobiell aktivitet som for eksempel i dypereliggende jordlag eller 
ved lave temperaturer om høsten og vinteren kan nedbrytningen derimot være 
langsom. 

I et vann-/sedimentsystem er nedbrytningen moderat rask og glyfosat fordeles over 



tid til sedimentet. Her avhenger også nedbrytningen av mikrobiell aktivitet og pH. 
Glyfosat nedbrytes også under anaerobe forhold. Det viktigste 
nedbrytningsproduktet av glyfosat i jord og vann er AMPA (amino-metyl-fosfonsyre), 
som nedbrytes noe mer langsomt og har høyere mobilitet i jord enn glyfosat. 

I planter kan binding av glyfosat være meget sterkt. Det er ikke fare for 
bioakkumulering. Glyfosat er skadelig for snylteveps og rovmidd, men ellers lite giftig 
i terrestrisk miljø. Glyfosat er meget til moderat giftig for alger, moderat giftig for 
andemat, moderat til lite giftig for dafnier (akutt/kronisk) og fisk (akutt/kronisk). Bruk 
av glyfosat i skog vil endre livsgrunnlaget for enkelte organismer fordi glyfosat dreper 
alle planter unntatt gran og furu. 

Funn i overvåkning i Norge 
Overvåkingsprogrammet JOVA analyserer blant annet for rester av plantevernmidler 
i bekker og elver i Norge. Glyfosat og AMPA er funnet i ca. 90 % av de prøvene hvor 
disse er analysert for i overflatevann. I mange av prøvene var 
gjennomsnittskonsentrasjonen av glyfosat høyere eller lik 0,1 1.1g/L, med en 
maksimumsverdi på 4 mg/I. Det er ikke funn av glyfosat eller AMPA over 
miljøfarlighetsgrensen for stoffene (hhv. 28 og 452 pg/l). Det vil si at det ikke er 
forventet at rester i vann etter sprøyting vil ha noen effekter i vannmiljøet. De aller 
fleste av funnene er glyfosat, men AMPA blir også gjenfunnet. Det er påvist spor av 
glyfosat (0,0261..tg/l) og AMPA (0,010-0,012 	i en drikkevannundersøkelse av 
kommunale vannverk fra 2002. I grunnvann brukt til drikkevann er det gjort ett funn 
på 0,11.1g/I ved et vannverk i Eidskog. 

Mattilsynet, Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, 
Seksjon nasjonale godkjenninger. Tlf: 64 94 44 00 
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Vurderingsskjema helikoptersproyting  \4 J 1 e0A 
Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Sprøyting ønskes utført år  2° a 	Grunneier OuNk/ 	K 

Eiendom gbr 	i3/)  

 

Bestand 

 

  

Søknad mottatt innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Nei fl  Ja 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m NeiElJa ZI Antall meter  t‘x - 2. 10 .W'. 

Avstand drikkevannkilde >50rn 

Landskapsmessige hensyn 

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 

Nei n Ja [71  Antall meter 	  

 

Nei Ja fl  Hva 

   

   

,("p-vi'Assl‘c"5t 14h4 Fakeir. 
Nei fl  Ja 	Hva .. 	Pa4c/I 	- 

  

  

Vil noe lauvveg. bli stående igjen Nei fl  Ja 	Hva 	  

Viltbiologiske hensyn: 

Miljøregistreringer i skog (MIS). Nei 	Ja fl  Hva  .141:5 12 	"wt,' RikW.YzPr.   

Naturbase (DN) 	 Nei fl  Ja  Hva.$.&. .L'iLi 	 

Artsdatabanken —rødelistearter 	Nei ElJa131 Hva 	 ‘15AstIci. 260141.„,,. 

Verneområder (DN) 	 Nei E Ja fl  Hva 	  

Kulturlandskap (DN) 	 Nei t 	 Ja  fl  Hva 	  

Naturtyper (DN) 	 Nei  Fkj  Ja fl  Hva 	  

Bærekraftforskriften §5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrift 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare defmert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei I3jJa fl 
Merknad . 	  
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• Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei ElJa 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei [11Ja 

Skogbrukets Miljostandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei 13Ja LI 

Faglig vurdering: 

0.5  &veL4) 	 4?,1~. Rylf RutiA‹. wtal 	114 

9,i 5.p.44p14.44,L.4.4.. 	 (Ve4y1A,444... 	V-Cde 5k-e~ i44)1  
q 	 is4,14akt.e.. 	14"P(A1J-c-~c1 

. 

c~fuj-L.   

Faglig tilrådning: 

	

Godkjenning i tråd med søknad. Nei 	Ja LI  Ja med vilkår LI 

4v ke,4.>11A 	koxf-V4k- 	[Yv:(Å-P)   	 . 	J:~ 
05 	11 14t.nit:Ijs A  	 .. 

Lg Iv   

Spydeberg   °2"r- 	 .2.4 912_ 

.te‘AA )9z1m, 

Vegard Aarnes 
Skogbrukssjef 
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Vurderingsskjema helikoptersproyting 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Sprøyting ønskes utført år  	c10 )2— 	Grunneier OC-A-v 	JvÇ 

  

Eiendom gbr 	 

 

Bestand 

  

Søknad mottatt innen ftisten og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Nei fl  Ja 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler 1 skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei n Ja E Antall meter 	  

Avstand drikkevannkilde >50m 	Nei LI  Ja  ø  Antall meter 	  

Landskapsmessige hensyn 

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 

Vil noe lauvveg. bli stående igjen 

Viltbiologiske hensyn: 

Miljøregistreringer i skog (MIS). 

Naturbase (DN) 

Artsdatabanken —rødelistearter 

Verneområder (DN) 

Kulturlandskap (DN) 

Naturtyper (DN)  

Nei fl  Ja 	Hva.'KA1^-<- 	OLL- 

Nei Jall] Hva 	 

Nei fl  Ja  j  Hva 	 ,QbfCZJ J  •erJCIlift.-- 

Nei E Ja fl  Hva 

Nei Ja fl  Hva 	  

Nei MJa fl  Hva 	  

Nei Ja13 Hva 	  

Nei Ja fl  Hva 	  

Nei IIJafl  Hva 	  

Bærekraftforskriften §5 Miljohensyn ved skogbrukstiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrifi 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei 

Merknad - 
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• Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei ZIJa E 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei J,ZJa 

Skogbrukets Miliøstandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei riJa  

Faglig vurdering: 

Ev. 	 ,  5.psm-~ 	 spraziki) 6fr-  c., 151 

\49vLikAA"444-,-c-4 .--kr~- Fese-  L3~91P- 	 On,vr;P1J  

fyisi,k,AlevøvwrA&Åk 	ik5~ t 	 vtitt  

bel,~   

Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei Ja E Ja med vilkår 

-eAlen  .)1(4^'1-'‘'A'A"`"L beLL 

 

Spydeberg 	./   3  	- 	  

\lejaA 
Vegard Aarnes 

Skogbrukssjef 
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Tegnforklaring 
TEIG 

Tekstpunkt 

Bestand Info 

   

 

fl 	4301 
9401 
9404 

Annet TiIlegg 

   

  

Samferdsel 
Privat val 
Offentfig vei 
Traktorvei 
Sti/slepe 

Kultur,Miljø,Fritid - flater 

Nøkkelbiotop 

7if Nøkkelblotop - buffer 

Bestand 
J i 

• 2 
f" 3 
• 4 
D 5  
Uproduktivt 

1:1  DEKNINGSPOLYGON 

▪ Vern 

N5_AKERSHUS 
tiigh : 255 
N5_AKERSHUS 

fl 	Low : 0 

N5_NORDLAND_sor 
High : 255 
N5_NORDLAND_sor 

fl 	Low : o 
N5_0STFOLD 

High 255 
N5_0STFOLD 

E Low : 0 

N250 

   

  

1: 5 000 

   

      

Kommentar 
helikoptersprøyting 2012 

Olav Breivik, Spydeberg VIKEN 
s . pc 



rL:ivsmiljø Rikbarkstrær 

Høgstaudeskog, typisk Vegetasjonstype 
Søkk eller forsenkning i terrenget Topografi 

Sjikting Toetasjet 

!Livsrniljo 

Areal(daa) 	 12.76 

Eksposisjon for bergvegger 

Himmelretning for leirraviner/bekkekløfier 

Kvalitet Teknisk gode data 
Takstområde 

122971 

Aog+ 
landskap 

Forvaltningsareal 
Areal (dekar) 

Kode 
ID 

       

    

[12 

rF—orvaltningsobjekt biologisk mangfold 

141649 

 

     

     

     

landsikap 



BA00012537, Hylliåsen 
Kommune 
Områdebeskrivelse 

Arter 

Spydeberg 

3 	sommer Grevling yngleområde Påvist 

Andre opplysninger 
Totalareal 

Kartutsnitt 

2647 daa 

DIREKTORATET FOR 
NATURFORVALTNING 

Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold 

Artsforekomst 

Art 	Funksjon 	Funksjonskvalitet Vekting Arstid Truethetskategori Stedkvalitet 
Dato 
registrert 
01.06.1986 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltnind 

Naturbase Faktark - med kartutsnitt 
	 Page 1 of 1 

littn-fidnwehl? dirnat rinmnbinnevn/acn/faktaark acn7iid=1:kAM11175'V7 	 7R 	7(117 



Naturbase Faktark - med kartutsnitt 
	 Page 1 of 1 

DIREKTORATET FOR 
NATURFORVALTNING 

Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold 

BA00012538, Bøler, vest. Vestre dam 

Kommune 
	 Spydeberg 

Områdebeskrivelse 

Arter 

Artsforekomst 

Art 	 Funksjon 	Funksjonskvalitet Vekting Arstid Truethetskategori Stedkvalitet rpeagtrstred 
Storsalamander yngleområde Påvist 	 5 	vår 	VU 	 11.05.1993 
Småsalamander yngleområde Påvist 	 4 	vår 	NT 	 11.05.1993 

Andre opplysninger 

Totalareal 
	

29 daa 

Kartutsnitt 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning 

httn://dnweb12.dimat.no/nbinnsvnlasn/faktaark.asn?iid---13A00012538 	 28.03.2012 



Vurderingsskjema helikoptersprøyting 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Sprøyting ønskes utført år  	l 0 2  	Grunneier   ■•^ A-'( t40L1 "   

Eiendom gbr 	 

 

B est and   9- 10 - li 

 

  

Søknad mottatt innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Nei Ja 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei  I  Ja 	Antall meter   ("k  • I tfo  

E Aatall meter..).ogr,..t2gCdfj  gN'ItLtvam&tatA  

Nei 111Ja LI Hva  	 1ovt.e   6  <14-  It  i. Fierbn.ifskesipl 

Hva   tvlS"  °~1(1 
Neeii  N  	 Jjaa  Hva 	  

0.1-  1,e  Llt. 

Nei D Ja Hva 	 1 -5:2 L 	g(tfuer  inv)1:1) 	("11  cl2A4   

Nei  ja  Hva 	  0)  sodamem£4,--Løvv1  cA. 

Nei EiJa  A  Hva 	 .  2t.17) 	Se9clepst 

Nei [7.  Ja LI  Hva 

Nei F4JaLII  Hva 	  

30gTE 	Tk  K  „5  Nei Ja Hva 
"S 	Lictr:  , 

Bærekraftforskriften §5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrift 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei ElJa LI 
Merknad. 	CA:& 	vfi s& 	 mpt,m ,.>  	 

Avstand drikkevannkilde >50m 

Landskapsmessige hensyn 

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 

Vil noe lauvveg. bli stående igjen 

Viltbiologiske hensyn: 

Miljøregistreringer i skog (MIS). 

Naturbase (DN) 

Artsdatabanken -rødelistearter 

Verneområder (DN) 

Kulturlandskap (DN) 

Naturtyper (DN) IOLL:11.)-(j• 
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• Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei VIJa  LI 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei ElJa 	6,, L) 

Skogbrukets Miljostandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei ElJa 

Faglig vurdering: 

.... 	 ....... ... . 	 .. 	 . 	41.7154  1°M-r. 03   112-v  WidC*--  (2/5 

	

Ania .3174_4^.  !")  	9  (0. 	A,v,:--ttA_  2OL O  ,   

k) octl   kl,tjn5t,- 	.fft,ttkl-IY7g4- 	 .  laqd...4.(((5ke.k.)Yrkr:  .  TAL"..Yw7)-€,  

4--  4t=k- 	l`kt,c 	 Ofrvlfrci‹. 

v,A-0# 	5 '-ls 1•4-T- 	c20 0  i,v1 6-ak 	6z;:leFlftr:Q.  6e._ ociel k 	icAd". 

;.\,d4L- 	 .  13e\  a v 

In"-6t,5t4-17A 	oppe)vt~i seywijk 

Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei El Ja Ja med vilkår 

/5"-K".  1e441-5c-n-4- 

E# O rvl 
	

N'tck  " 4- 	e-)1.1e-5 	 ... 

i 13 oSo   

 

	 f Lq LL.  

   

,“'w■  it4.-3"  t-t-KWN  

CVAGQ-N-C  TNhA  

Spydeberg 	./ 	 202_,  

U•e_yliCk.. 1-‘444/:\ 

Vegard Aarnes 
Skogbrukssjef 
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Hensyn helikopterspredning gbr 118/1 





Status skogkartlegging 
Fylke 1ØSTFOLD 
1Kommune 

 

Spydeberg 

  

Resultat 
	 Page 1 of 1 

Forvaltningsareal 
kreal (dekar) 9 
1Kode Forvaltningsobjekt biologisk mangfold 
ID  41586  

Livsmiljø 
1Livsmiljø Liggende død ved 
1Vegetasjonstype Lågurtskog, typisk 
1Topografl Flat mark og toppen av koller 
Sjikting 
lAreal(daa) 19.15  
Eksposisjon for bergvegger 
Himmelretning for leirraviner/bekkekløfter 
1Takstområde 
Kvalitet Teknisk gode data 
ID 	1123080  

Takstomrade 
	

Soydeberq/Askim 

Status 
	

Under arbeid 

Fant ingen informasjon 

Fant ingen informasjon 

http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=SKOGBRUKSPLAN&.. . 28,03.2012 



,Skagly 

-IIDBA00012532 

Naturbase 
	 Page 1 of 1 

DIREKTORATET FOR 
NATURFORVALTN1NG 

Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold 

BA00012533, Skåridalen 
Kommune 
Områdebeskrivelse 

Arter 

Artsforekomst 

Spydeberg 

Dato Art 	Funksjon Funksjonskvalitet Vekting Arstid Truethetskategori Stedkvalitet registrert 
Rådyr trekkvei 	Påvist 	 3 	høst 	 30.10.1994 

Andre opplysninger 
Totalareal 
	

39 daa 

Kartutsnitt 

SKOfreberg 

1rX 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark_map_main.asp?IID=BA00012533&m.. . 28.03.2012 



Naturbase 	 rage 

DIRERTORATET FOR 
NATURFORVALTNING 

Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold 

BA00012478, Skorreberg, øvre 
Kommune 
	 Spydeberg 

Områdebeskrivelse 

Arter 

Artsforekomst 
Dato 

Art 	Funksjon 	Funksjonskvalitet Vekting Arstid Truethetskategori Stedkvalitet registrert 
Småsalamander yngleområde Påvist 	4 	vår 	NT 	 18.05.1994 

Andre opplysninger 
Totalareal 	 24 daa 

Kartutsnitt 
fly 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltnind 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark_map_main.asp?IID=BA00012478&m.. . 28.03.2012 



Lokalitet nr. 
279 

Naturtype 
Dam 

Lokalitetsnavn 
Holtet 

ØK kart nr. 
C2 

Observatør 
Carl Bolghaug 

Beskrivelse 
Sterkt gjengrodd dam finnes fortsatt Noe vann i dammen 
ennå. 

Finnes fortsatt UTM 	Dato besøkt Dato registrert 
Ja 	PM189161 07.06.1994 09.09.1994 

Vedlegg 2 Naturtyper i Spydeberg 
Utskrjft av utvalgte poster fra databasen 	Biologisk mangfold 1994 	o.m.w.k. 

Lokalitet nr. 	Naturtype 	 LolutIltetsnavn 	ØK kart nr. Beskrirvebie 

	

262 	 Darn 	 Nordby, midtre 
	 C7 

	
Dammen finnes fortsatt, ingen amfibier registrert. 

Finnes fortsatt UTM 	Dato besøkt Dato registrert 
	

Observatør 

	

Ja 	PM189048 18.05.1994 08.09.1994 
	

Carl Bolghaug 

Lokalitet nr. 	Naturtype 	 Lokalitetsnavn 	ØK kart nr. Beskrivelse 

	

264 
	

Darn 
	

Ars 
	 C8 

	Todammergjenfylt.ennydamgraveti 1993. 

Finnes forksatt luTm 	Dato bmariar Dato registrert 
	

Observater 

	

Ja 	PM182036 18.05.1994 08.09.1994 
	

Carl Bolghaug 

Lokalitet nr. 	Naturtype 	 Lokalltetsnavn 
	ØK kart nr. Beskrivelse 

	

268 
	

Dam 	 Trollrud 
	

B9 
	

Darnmen er intakt, ingen amfibier påvist. 

Finnes fortsatt uTM 	Dato besøkt Dato registrert 
	

Observatør 

	

Ja 	PM159991 06.06.1994 08.09.1994 
	

Carl Bolghaug 

Lokalltet nr. 	Naturtype 
	 Lokallitetsnavn 	ØK kart nr. Beskrivelse 

271 
	

Dam 	 Granrud 
	

A7 
	

En dam fmnes. 

Finnes fortsan UTM 	Dato besøkt 
Ja 	PM131041 06.06.1994 

Lokalitet nr. 	Naturtype 
273 	 Dam 

 

Dato registrert 
08.09.1994 

Observatør 
Carl Bolghaug 

 

 

Lokalltetsnavn 
Risebru 

ØK kart nr. 
C9 

Observatør 
Carl Bolghaug 

Beskrivelse 
En sterkt gjengrodd dam finnes såvidt. Fire dammer står 
inntegnet på A. Skulbergs kart fra 1977, kan det ha wert 
bekkekulper? Finnes fortsatt UTm 	Dato besøkt 

Ja 	PL171991 06.06.1994 
Dato registrert 

08.09.1994 

Lokalitet nr. 	Naturtype 

	

277 	 Dam 

	

FInnes 	fortsatt UTM 	Dato besøkt 

	

Ja 	PM183136 

Lokalitetsnavn 
Frydenlund 

Dato registrert 
02.09.1994 

ØK kart nr. 
C3 

Observatør 
Jan Tom 

Beskrivelse 
Dam i jordekanten vest for Frydenlund, eksistrer ennå 
(1994). 

Lokalltet nr. 	Naturtype 	 Lokalltetsnavn 
	ØK kart nr. Beskrivelse 

	

277 
	

Darn 
	 Frydenlund 

	
C3 
	

Dammen finnes fortsatt. 

Finnes fortsatt UTM 	Dato besøkt Dato registrert 
	

Observatør 

	

Ja 	PM183135 07.06.1994 09.09.1994 
	

Carl Bolghaug 

Lokalitet nr. 	Naturtype 	 Lokalitetsnavn 
	ØK kart nr. Beskrivelse 

	

278 	 Dam 	 Molle øst 
	 B5 	Skyggefull dam finnes ca. 200 m sor for tunet. 

Finnes fortsatt UTM 	Dato besøkt Dato registrert 
	

Observator 

	

Ja 	PM160092 30.08.1994 09.09.1994 
	

Carl Boighaug 

Lokalitet nr. 	Naturtype 	 Lokalitetsnavn 	ØK kart nr. Beskrivelse 

	

286 
	

Dam 
	

Asheim 	 D4 
	

Dels uttorretigjenfylt dam, men fortsatt med litt vann. 

Finnes fortsatt UTM 	Dato besøkt Dato registrert 
	

Observatør 

	

Ja 	P M196116 07.06.1994 09.09.1994 
	

Carl Bolghaug 

Lokalltet nr. 	Naturtype 	 Lokalltetsnavn 

	

287 
	

Bekk 
	

"Skoglybekken" 

Finnes fortsatt uTm 	Dato besøkt Dato registrert 

	

Ja 	PM187058 01.06.1994 30.10.1994  

K kart nr. 
C7 

Observatør 
Carl Bolghaug 

Beskrivelse 
Bekkepartiet som er beskrevet, er en fortsettelse av 
foregående bekk. Det befarte partiet, strekker seg fra 
hovedveien, forbi Skogly. og ned til Glånivika (Glomma). 
Bekken renner for det meste gjennom barskog. men også 
endel gråor og vierkratt, vekslende med rolige partier og 
fosser/stryk. De nedre delene består forervrig også av endel 
beitemark. 
Verneverdi 3 

Lokalitet nr. 	Naturtype 	 LokaBtetsnavn 

	

288 	 Tjem 	 Gravtjem 

Finnes fortsatt UTM 	Dato besøkt Dato registrert 

	

la 	PM162028 22.09.1994 22.09.1994 

ØK 
B8 

Observater 
Ola Wergeland Krog 

BeslaiveLse 
Ca. 300 m langt tjem. Kontrollert mot flybilder tatt 
02.07.1987. 

93 
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Vurderingsskjema helikoptersproyfing 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Sprøyting ønskes utført år  	49 () 	 Grunneier   AivDet> TomA- sAAAtieD 

Eiendom gbr  	1 7-7..( 1  

 

Bestand 

 

  

Søknad mottatt innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Nei fl Ja129 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei E Ja Antall meter 	  

Avstand drikkevannkilde >50m 	Nei E Ja 1  Antall meter 	  

Landskapsmessige hensyn 	Nei E Ja fl  Hva 	  

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 	Nei Ja13 Hva 	  

Vil noe lauvveg. bli stående igjen Nei fl  Ja 	Hva 	  

Viltbiologiske hensyn: 

	

Miljøregistreringer i skog (MIS). Nei Ja fl  Hva 	  

Naturbase (DN) 	 Nei E Ja fl  Hva 	  

	

Artsdatabanken —rødelistearter Nei EiJa fl  Hva 	  

Verneområder (DN) 	 Nei Ja13 Hva 	  

Kulturlandskap (DN) 	 Nei  IR]  JaillHva 	  

Naturtyper (DN) 	 Nei IXIJa13 Hva 	  

Bærekraftforskriften §5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

1 	Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrift 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei IZJa fl 
Merknad .  

F:\landbruk\SKOGBRUK\Skogkultur\Kjemisk  ungskogpleieWurderingsskjema helikoptersprøyting.doc 



• Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei NJa LI 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei Ja LI 

Skogbrukets Miljøstandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei EJa LI 

Faglig vurdering: 

..  IrPak 	 z‘AcNt" r&-ci1/4‘4-1W 	9.:(41-1 i4xuk 144.ed  rov-d,,/ 

• 	 FrIg-'61,^44. 

Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei LI  Ja  ffi  Ja med vilkår LI 

6.04- rettAm„,„t,ta.p>51,„Aki.,14.5 	  

Spydeberg 	./   S  - 	 2c)12_ 

Vegard Aarnes 
Skogbrukssjef 
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Vurderingsskjema helikoptersproyting 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Sprøyting ønskes utført år 	 t2Q 	 Grunn eier. 	kl 	, -)c)  O   

Eiendom gbr 

 

	 Bestand 	 

 

  

Søknad mottatt innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Nei LI  Ja 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei LI  Ja Antall meter 	  

Avstand drikkevannkilde >50m 	Nei Ja Antall meter 	  

Landskapsmessige hensyn 	Nei Ja 	Hva   Ktt";£.'"u- "nvk  A4 ■ 5 tvv, 	  

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 	Nei  I  Ja LI  Hva 	  

Vil noe lauvveg. bli stående igjen Nei fl  Ja  El  Hva 	  

Viltbiologiske hensyn: 

Miljøregistreringer i skog (MIS). Nei LIJa 	Hva   1S  	YI Oftw"--1 """ 1121  

Naturbase (DN) 	 Nei E Ja Hva. c.)9 be-  

Artsdatabanken -rødelistearter 	Nei EJa 	Hva   54111.4^alvd-a-"". 	.9(1.‘“:14 14-44-s; t 	200 
- 

Verneområder (DN) 

Kulturlandskap (DN) 

Naturtyper (DN) Nei Ja LI  Hva  

Bærekraftforskriften §5 Miljohensyn ved skogbrukstiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i vildige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

1 	Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrifi 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljeregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei IgJa 1=1 
Merknad   M 	 KA-^-ct.Å.  vs";, L;ty-kr- 	1-;1    Dehic 

aylft.e.") 	‘r•XL1V<A4.44l  1:',y4:  I d.z.19- 
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Nei 1JaLIHva 

NeiIJaLI Hva 



• Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei [XlJa LI 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei EJa fl 

Skogbrukets Miljøstandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei 13Ja E 

Faglig vurdering: 

. 	fvv4iti .-3 	LU.WdAlCLL. ,  vt.‹,11.4<!..; 11.  A ■*t 

-ra"d) J;rc5I.  5rAmpl‘tiA-L.,4-- Ctm.144-14/n4,44.4.ArYk.K"  - 

Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei fl  Ja Ja med vilkår 

t     IcL 43- ck i n 

b evxd_.^ 
	  j 	N.Iesy  )k-z•cr)  tiv•-  .(..t4  -eit  y~t9/ 	 0.dk  

\ILtd(1.7- ■ 3j7  ft"C11  tiU/L4- 	(1A. 	t4:a41-- V141-dij 

4.) 1,  \ 	cLut.t. 	XA,..)(a~114 -3” 	 cri 	Liht 

tcLt ko-e-~A 	iktige   	 . 	vyrwaja- 	t)t., 14J-4  	 . 

kre14-0.  	 14.441"F  	 tidAt,  ..  kf.j.  kce 
Vto  e" 	 K 	t4.44..p5 5 	J4 k- 	 4n-hd4i 

K.,244„,„ 

Spydeberg   2  	./ 	 - 	 

iyttec  .Artv,,,v) 
Vegard Aarnes 

Skogbrukssjef 
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Resultat 
	 Page 1 of 2 

Status skogkarfiegging I 
Fylke IØSTFOLD I 
Kommune  Spydeberg  
Takstomrade 	 Soydebern/Askim  

Status 
	

Under arbeid 

Forvaltningsareal 
Areal (dekar) 9 
Kode Forvaltningsobjekt biologisk mangfold 
ID  41568  

Livsmilja 
Livsmiljø Rik bakkevegetasjon 
V egetasjonstype Høgstaudeskog, typisk 
ITopografi 	 Søkk eller forsenkning i terrenget 
Sjikting Enetasjet 
Areal(daa) 1.79 
lEksposisjon for bergvegger 

ITeknisk gode data 

Himmelretsiing for leirraviner/bekkekløfter 

rfakstområde 
Kvalitet 
ID  122679 

Fant ingen informasjon 

Fant ingen informasjon 

Status skogkartlegging 
IFylke IØSTFOLD 
Kommune Spydeberg 

 

elmrrne-rbnbrirler, 	 ;ert9th.rn.=CTICInPRT TTIQDT A "NTRr 	12 1-11 



Resultat 
	

Page 1 of 1 

Livsmiljo 
Livsmiljø Liggende død ved 
1Vegetasjonstype IBlåbærskog, typisk 
Topografi Bakke eller skråning med nordlig helningsretning 
Sjikting Enetasjet 
lAreal(daa) 10.18 
Eksposisjon for bergvegger 
IHimmelretning for leirraviner/bekkekløfter 
1Takstområde 
Kvalitet 1Teknisk gode data 
ID  1122537  

Forvaltningsareal 
lAreal (dekar) 32 I 
Kode Forvaltningsobjekt biologisk mangfold 
ID  41570  

Fant ingen informasjon 

  

Fant ingen informasjon 

  

ITI-tn•UkilrieTt elmanalanddran nn/man/kilrIg.n/inrip.v icr,9t1r.rm.=-QT(Ci(TtRI TVCPT A "NTR7 	')42 1.11 



Resultat 
	 Page 2 of 2 

Takstomrade 	 Soydeberg/Askim  

Status 	 Under arbeid 

Livsmiljo 
Livsmiljø Rik bakkevegetasjon 
IVegetasjonstype Lågurtskog, typisk 
ITopografi Bakke eller skråning med nordlig helningsretning 
Sjikting Enetasjet 
lAreal(daa) 19.30 
Eksposisjon for bergvegger 
11-limmelretning for leirraviner/bekkekløfter 
Takstområde 
Kvalitet 	 I Teknisk gode data 
ID  122618  

Forvaltningsareal 
lAreal (dekar) 32 
IKode Forvaltningsobjekt biologisk mangfold 
IID  41570   

Fant ingen informasjon 

Fant ingen informasjon 

1,1-1-r■ • 	c4, rtrrnrr1 	 rinirnnl,/17;1,1.-n 	;‘,-.94.4 Vrlr"."1:2DT TV QDT A M.12. 	14 IY2 



Naturbase Faktark med kartutsnitt Page 1 of 1 

DIREKTORATET FOR 
NATURFORVALTNING 

Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold 

BA00012517, Vrangfossen 
Kommune 
	 Spydeberg 

Områdebeskrivelse 

Arter 

Artsforekomst 

Art 	Funksjon 	Funksjonskvalitet Vekting Arstid Truethetskategori Stedkvalitet Dato  registrert 
17.07.1983 
16.10.1994 
16.10.1994 

Andre opplysninger 

Totalareal 
	

78 daa 

Kartutsnitt 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning  

Vintererle yngleområde Påvist 	3 	sommer 
Fossekall yngleområde Påvist 
Bever 	hiområde 	Påvist 	3 	høst 

//r111van.1"1 rli-rnof tIrs/rilNit-briel7r, b-Aor,/f.11-1-~Ir 	 A nnn 1 S 1 7 ')S2 (11 ')(11 



Naturbase Faktark - med kartutsnitt 
	 Page i of 1 

DIREKTORATET FOR 
NATURFORVALTNING 

Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold 

BA00012515, Vrangen 
Kommune 
	 Spydeberg 

Områdebeskrivelse 

Arter 

Artsforekomst 
Dato Art 	Funksjon 	Funksjonskvalitet Vekting Arstid Truethetskategori Stedkvalitet registrert 
09.06.1994 

Andre opplysninger 

Totalareal 14 daa 

Kartutsnitt 

  

Småsalamander yngleområde Påvist 4 	sommer NT 

   

   

I-fe 41, sencire 

 

   

 

Faaertiiw  

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning 

41  

ititn://dnweh12 dirnat nn/nhinncvn/acn/faletaark acn7iid="Ft (11(1(11 9 1 5 
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Vurderingsskjema helikoptersproyting 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
sprednirigen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

)4(  (7)t, Sprøyting ønskes utført år 	  Grunneier   OLE  KR 	eiZvO  
Eiendom gbr 	 Bestand 	  

Søknad mottatt innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Nei LI  Ja 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei LI  Ja Antall meter  	HYTTL-7   

Avstand drikkevannkilde >50rn 	Neil3 Ja 	Antall meter 	  

Landskapsmessige hensyn 	Nei El JaI3 Hva 	  

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 	Nei 	Ja 111 Hva 	  
E4 	 vL)z- Vil noe lauvveg. bli stående igjen Nei Ja 	Hva   DELEM  A v 	 i/ 

 

Viltbio logiske hensyn: 

Miljøregistreringer i skog (MIS). Nei Ja 	Hva.  AYSkJ 	Aix ■ +0 I 	Eldkr-c 
s 

Naturbase (DN) 	 Nei Ja LI  Hva 	  

Artsdatabanken —rødelistearter Nei  4  Ja LI  Hva 	  

Vemeområder (DN) 	 Nei 1  Ja 111 Hva 	  

Kulturlandskap (DN) 	 Nei IJ  Ja  LI  Hva 	  

Naturtyper (DN) 	 Nei IZI Ja LI  Hva 	  

Bærekraftforskriften §5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

1 	Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrift 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei ZJa LI 
Merknad.  -"r■ I 
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Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei fl  Ja  LI  Ja med vilkår 

yc  Vctk,  ~-4 M  ~-QiN  

.V.4t.rP(iivN   ,S.(/vv• 42%'-(Ft4!)11[-c4J4,.. d:Frz-tritd1.1  

civw-rAd.k.  

•  Ved hogst skal det settes iljen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei EJa fl 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei ElJa fl 

Skogbrukets Miljostandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei IMJa fl 

Faglig vurdering: 

0 	(k_   

..■•■•••   

Spydeberg 	/  5  -  20  I 2 

Ve ard Aarnes 
Skogbrukssjef 
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Resultat 
	 Page 1 of 1 

Forvaltningsareal 
Areal (dekar) 16 
Kode Forvaltningsobjekt biologisk mangfold 
ID  41662  

Livsmiljo 
Livsmiljø lEldre lauvsuksesjon 
1Vegetasjonstype hågurtskog, typisk 
1TopografI Flat mark og toppen av koller 
Sjikting Toetasjet 
Areal(daa) 5.69 

lasposisjon for bergvegger 

1Himmelretning for leirraviner/bekkekløfter 
1Takstområde 
Kvalitet Teknisk gode data 
ID  1122721  

Fant ingen informasjon 

http://1dIden.skogoglandskap.no/map/Idlden/index.jsp?theme —SKOGBRUKSPLAN&... 28.03.2012 



Vurderingsskjema helikoptersproyting 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevermnidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Sprøyting ønskes utført år.  L/20  I Z- 	Grunneier 	  

Eiendom gbr 	t12-./1 	Bestand  F■c-tivZ 	9 (Beil+ 	 i3t2fizli3 .2-3,S,  39. f 2  d Li 

Søknad mottatt innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	NeiLl Ja E 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei fl  Ja E Antall meter.-PO.vt  (5,5'r 9,1 Acideiz31-  

1-eirrle4»  

Avstand drikkevannkilde >50m 	Nei fl  Ja  fl  Antall meter 	 

Landskapsmessige hensyn 	Nei fl  Ja 	Hva  ‘<sl-v‘ksowc.  

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 	Nei fl  Ja121 Hva 

Vil noe lauvveg. bli stående igjen Nei fl  JaiS Hva  1471-11bc'^-4-MÂr PA^ift dAr7.  

kokk. 	'' • 
Viltbiologiske hensyn: 

Miljøregistreringer i skog (MIS). Nei fl  Ja 	 Hva.  ek515):cr.ri: ):14A-e  7  11) t2SC 

 

Naturbase (DN) 	 Nei fl  Ja  fl  Hva 	  

Artsdatabanken -rødelistearter 	NeiElJa 	Hva 	 ShAztsek4"2.-.14,-- 

 

3et'aG-- 

 

Verneområder (DN) 
	

Nei CR Jafl Hva 	  

Kulturlandskap (DN) 
	

Nei Ja fl  Hva 	  

Naturtyper (DN) 
	

Nei SI Ja fl  Hva 	  

Bærekraftforskriften §5 Miljohensyn ved skogbruksfiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

1 	Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrift 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei EJa 

Merknad . 	 j.LAF 5-(7  kÅ3-  is;-1 4(4'-'f< czkvi‘-14j-- De6k  
pp,,,m vubtk`eyt 	ijsztk.kick k 	1A,NNI-trer-$ . 14.1tx. (5A.44444,e..i i 14.5 tQ tr,lx bAlative5-efa.4)›4) 
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• Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstræme skal primært velges blant de eldste træme. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei IZJa fl 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei EJa n  

Skogbrukets Miljostandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei IRJa [I] 

Faglig vurdering: 

A4Ye b'N'Age"-r &v v)  v3,--S111 	uk,  cL 	 raziluj,i1  

r-cA,t4-a- 	Fr".bvj-.. ~S‹.. 
03  iA.A./Joo.44,- 	 15,42va.~  (im sgry!...b  

1-1 v 	‘3,  o'■•••■"- VIA."  

Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei fl  Ja  fl  Ja med vilkår 

	  km.44,4"- (,) mr4.4- 	ert.1 61-i+ 61.4/ M!bNiimpl 6k4i}kka 	-201;  

V Lkil-h4I-U) 
	i'LltL-spncjb s 1 
	 >  iNN.).•».  .  t.'prra;(1.VÅ...0 ..‘kOivi  • 

V51-kiikv, 	./,:d/m.py4  U-Lk 
	

1414 Vfim/X. pvcr 	 .a.  Bah'14.4-k-A-Se  t96.,v- 

(fr, 	 e.Åk? I 
	

f-C' ,... 14444.A~ ,t4,,)- (34tit_ ve,4-   

Spydeberg 	 

\.)ejevMn.4,,4,1  
Vegard Aarnes 

Skogbrukssjef 

 

2.o  
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Resultat 	 Page 1 of 1 

Livsmillo 
Livsmiljø Rik bakkevegetasjon 
i'Vegetasjonstype ILågurtskog, typisk 
Topografl Bakke eller skråning med sydlig helningsretning 
Sjikting 	 IToetasjet 
kreal(daa) 5.25 
Eksposisjon for bergvegger 
illimmelretning for leirraviner/bekkekløfter 
ITakstområde 
Kvalitet Teknisk gode data 
1D  122566  

Forvaltningsareal 
lAreal (dekar) 5 
IKode Forvaltningsobjekt biologisk mangfold 
ID  41602   

Fant ingen informasjon 

httrrilkilden slenerneflanrickan nn/rnan/kilden/indey iqn7theme=STMGRRT TICRPT AN» 	7R (11 71117 



mis gbr 42/1 
r 

by østre 

I*? 

Dm i  si•  111  år 	D / illir 
71 

 . , . - • - - — — ' 

28.03.2012 skog-1- 
- landskap 0 	50 	100 150m 



Spydeberg 

BA00012475, Dæli 

Kommune 
Områdebeskrivelse 

Arter 

Artsforekomst 

Småsalamander yngleområde Påvist 4 	vår NT 

Art 
	

Funksjon 	Funksjonskvalitet Vekting Arstid Truethetskategori Stedkvalitet Datoregistrert 
16.05.1994 

Andre opplysninger 

Totalareal 

Kartutsnitt 

30 daa 

DIREKTORATET FOR 
NATURFORVALTNING 

Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfold 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning 

Naturbase Faktark med kartutsnitt 	 Page i of 1 

1-ittry //tinweh 19 dirnat nn/nbirrnevii/acri/faktaarlt acn9iii-1=1:t A (1111(11'1475 	 ")52 1111 ')nt 



Vurderingsskjema helikoptersprøyting 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for natunniljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Sprøyting ønskes utført år  	 °12-  

  

Grunneier 

Bestand 	 

 

      

Eiendom gbr 	  

       

       

Søknad mottatt innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Neil3 Ja 12! 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei fl  Ja  F  Antall meter 	  

Avstand drikkevannkilde >50m 	NeilliJa  El  Antall meter 	  

Landskapsmessige hensyn 	Nei Ja fl  Hva 	  

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 	Nei 7 Ja LI  Hva 	  

	

Vil noe lauvveg. bli stående igjen Nei fl  Ja  F  Hva 	  

Viltbio logiske hensyn: 

	

Miljøregistreringer i skog (MIS). Nei Ja fl  Hva 	  

Naturbase (DN) 	 Nei Ja fl  Hva 	  

Artsdatabanken —rødelistearter 	Nei [5].la fl  Hva 	  

Verneområder (DN) 	 Nei Ja n Hva 	  

Kulturlandskap (DN) 	 Nei E Ja fl  Hva 	  

Naturtyper (DN) 	 Nei Ja n Hva 	  

Bærekraftforskriften §5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

1 	Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrift 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei 

Merknad . 	 
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•  Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei ElJa 111 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei EJa 

Skogbrukets Miljostandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei SJa 

Faglig vurderiaig: 

?Ic :1-94et"   

 

vt-t‹-A  

  

.  p/A-vutr---‘,  	frArd,a, 	  

Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei 	Ja 	Ja med vilkår 

6.% Lk kAA-thA~LiA_r>9.1\-vw-,141 	 t   SA— el•WCA '-C,  

 

Spydeberg 	I 	 - 	  

J 	Atm,tm 

Vegard Aarnes 
Skogbrukssjef 
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Nei fl  Ja 121 Hva P.11‘5 
C■  rr-Ze 

Nei fl  Ja n Hva 	  

Nei 	Hva 	  

Nei Ja fl  Hva 	  

Nei Ja13 Hva 	  

NeiIJafl Hva 	  

Vurderingsskjema helikoptersprøyting 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraftig skogbruk m-  593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Sprøyting ønskes utført år 

 

2  1Z, Grunneier   'Pise>:1Goiztv  A•Al &-YLL 

 

Eiendom gbr  	 /  k  	Bestand  	1.9  

Søknad mottatt  innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Nei fl  Ja 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei fl  Ja Antall meter 	  

Avstand drikkevannkilde >50m 	Nei fl  Ja 

Landskapsmessige hensyn 	Neil3 Ja 

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 	Nei 

Vil noe lauvveg. bli stående igjen 

Viltbiologiske hensyn: 

Miljøregistreringer i skog (MIS). 

Naturbase (DN) 

Artsdatabanken —rødelistearter 

Verneområder (DN) 

Kulturlandskap (DN) 

Naturtyper (DN) 

Antall meter 	  

ÆLr L?T  cNR-t3A/Si.31.: iI/vv 	2.,‹ 2. 
Hva   ATSJ 1.1"'r GEK(  olt   

12 Ja fl  Hva 	  

Nei fl  Ja i  Hva 	 l(Jt (5(1(  " m14  " 

v~TA--.&-Jolv 

Bærekraftforskriften §5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak. 

•  Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

1 	Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet knytt til forskrifi 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei Ja fl 
merknad: buf-lcv50«-1   

Ot(9.4:"  eLe- 	 1:Ait 	ekt.^3.-k.  r.,  Fkr5OvL24"... .54  ek  v.trde r(-)1 

vt=tki- alick. 31:v".  fAc) 	 , 
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•  Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei Nia 
Vurderes det at livsløpstræme kommer i berøring av tiltaket? Nei  1  Ja 

Skogbrukets Miljostandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei FlJa  

Faglig vurdering: 

u ggi,14.-) 	 w‘k_ce 

. 	 ..  59.1acm  	 frk-A-Ak- 	 k~4-<- frtrd-Q-Q   

Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei 	Ja Ja med vilkår  	  

3/v4)+ 	 kz.44s yik 	cLA--  

en: 	D 	 
3A, tPatiektetts 	; 4.1«,14.41-5 44.4 	444", 	ct.A 	 p «Iti-444  VCA'n'tt  

1./ t-t-  rje')  ,‘t74^^-  ,94-7.e4l  

VCAVt81, 	 Piwt 

Spydeberg   )  	/ 	-  0  2-  

cti•J Attv■A4,1 

Vegrd Aarnes 
Skogbrukssjef 
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Status skogkartlegging 
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	 I 
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Takstomrade 
	

Spydeberq/Askim 

Status 
	

Under arbeid 

- 

Forvaltningsareal 
lAreal (dekar) 17 
IKode Forvaltfingsobjekt biologisk mangfold 
ID  41596  

Livsmiljø 
Livsmiljø Rik bakkevegetasjon 
IVegetasjonstype Gråor-heggeskog 
Wopografi Søkk eller forsenkning i terrenget 
Sjikting Enetasjet 
(Areal(daa) 4.05 
Eksposisjon for bergvegger 
Himmelretning for leirraviner/bekkekløfter 
Takstområde 
1Kvalitet rfeknisk gode data 	 1 
ID  122698 	 1 
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Sprøyting ønskes utført åx 

Eiendom gbr 	`5-,/‘ 
4S) vishui3Zkip 

Bestand  	 5,5)  
C.) 1  
	

Grunneier 

Vurderingsskjema helikoptersprøyting 

Kommunal fagvurdering av spredning av plantevernmidler fra skog med helikopter jf. 
forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr.1157 av 04.08.1987, forskrift om 
bærekraflig skogbruk nr 593 av 07.06.2006 og naturmangfoldloven nr.100 av 19.06.2009. 

Avgjørelsen med hjemmel i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog skal baseres på 
en konkret vurdering av aktuell kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om 
spredningen er faglig berettiget og om den vil medføre slik skade for naturmiljø eller 
friluftsliv at det vil være betenkelig å iverksette den. 

Søknad mottatt innen fristen og i tråd med §3, Meldeplikt. 	Nei LI  Ja 

Krav jf. §4 forskrift om spredning av plantevernmidler i skog: 
Avstand permanent bolig >200m Nei LI  Ja  El  Antall meter  	 147 	•"■-• 

Avstand drikkevannkilde >50m 	Nei LI  Ja Antall meter 	  

Landskapsmessige hensyn Nei 	Ja  121  Hva.K.t:Y.,X- P 	  

 

 

Hensyn til friluftsliv/ferdselsårer 	Nei 
	

Ja LI Hva 	  

Vil noe lauvveg. bli stående igjen 

Viltbiologiske hensyn: 

Miljøregistreringer i skog (MIS). 

Naturbase (DN) 

Artsdatabanken -rødelistearter 

Verneområder (DN) 

Kulturlandskap (DN) 

Naturtyper (DN)  

Nei Ja Hva 	 

Nei Ja1=1 Hva 	 

Nei1JaLI Hva 	  

Nei  P2  Ja I=1 Hva 	  

Nei E Ja13 Hva 	  

Nei LI  Ja  VA  Hva 

Nei ElJa ZI  Hva 
Do"  Ltene, 

"Klitervvw Stin 	 .  

Bærekraftforskriften §5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak. 

• Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige 
livsmiljø (1) og nøkkelbiotopar (2) blir tatt vare på i samsvar med retningslinene i 
Levende Skog. 

1 	Livsmiljø er nærare definert i veiledningsmaterialet kaytt til forskrift 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 

2 Nøkkelbiotopar er nærare definert i Levende Skog-standarden. 

Vurderes det at områder nevnt over kommer i berøring av tiltaket? Nei WIJa El 
Merknad . 	  
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•  Ved hogst skal det settes igjen minst 5 stormsterke tre pr. hektar som livsløpstre, helst i 
grupper. Livsløpstrærne skal primært velges blant de eldste trærne. 

Er disse påvist og markert på kartet? Nei ElJa fl 
Vurderes det at livsløpstrærne kommer i berøring av tiltaket? Nei FiJa  fl 

Skogbrukets Miljostandard 
Sprøyting skal ikke skje på vegetasjon som i gjennomsnitt er mer en 2 meter høy. Vil 
vegetasjon på sprøytetidspunktet i gjennomsnitt være under 2 meter ? Nei EJa fl 

Faglig vurdering: 

- 	 - 	  

140144, - 	  

Faglig tilrådning: 
Godkjenning i tråd med søknad. Nei fl  Ja  fl  Ja med vilkår 11 
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utp 5 ~-lci-J 

_ 
kt-t_A  	 krl,triiee  eln". 

   

Spydeberg 	  

1LicutÅ Jk444.zA 
Vegard Aarnes 
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NOTAT SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA 

HELIKOPTER I SPYDEBERG KOMMUNE HØSTEN 2012 

Utarbeidet av Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim, 26.mars 2012 

Innhold 
1 	Vedlegg . 	 2 

2 	Saksopplysninger: 	 2 

3 	Vurdering 	 4 

	

3.1 	Hva sier forskriften Spredning av plantevernmidler i skog 	 5 

	

3.2 	Plantevernmidlet glyfosat 	 5 

	

3.3 	Generell vurdering om kjemisk behandling som skogkulturtiltak 	 6 

3.3.1 	Levende skog standard — bærekraftforskriften 	 6 

3.3.2 	Rødhyll problematikk 	 7 

	

3.4 	Oppsummering av mottatte innspill fra andre enn høringsinstansene 	 8 

	

3.5 	Miljøhensyn — generelle forhold 	 10 

3.5.1 	Folkehelse 	 10 

3.5.2 	Naturmiljø 	 11 

	

3.6 	Naturmangfoldloven — generelle vurderinger 	 12 

3.6.1 	Kunnskapsgrunnlaget. §8 	 12 

3.6.2 	Føre-var-prinsippet, §9 	 13 

3.6.3 	Økosystemtilnærming og samlet belastning, §10 	 13 

3.6.4 	Kostnadene ved miljøforringelse, §11 	 13 

3.6.5 	Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, § 12 	 13 

	

3.7 	Konkret vurdering av de enkelte feltene 	 14 

	

3.8 	Konklusjon . 	 14 

Side 1 av 15 



1 Vedlegg: 
1. Melding fra Pegasus Helikopter om spredning av plantevernmidler fra helikopter høsten 

2012 i Hobøl, datert 28.09.2011. 

2. Høringsbrev datert 27.10.2011 fra Landbrukskontoret til Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i 

Østfold og Miljørettet Helsevern i Indre Østfold. 

3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling datert 15.februar 

4. Høringsuttalelse fra Miljørettet Helsevern i Indre Østfold 29.februar. 

5. E-post fra Viken Skog med bekreftelse på hvilke felt som utgår med bakgrunn i møte 

28.januar.2012. 

6. Vurderingsskjema helikoptersprøyting for hvert felt, utarbeidet av Landbrukskontoret. 

7. Notat spredning av plantevernmidler fra helikopter i Spydeberg kommune høsten 2012, 

utarbeidet av Landbrukskontoret HSA, datert 26.03.12. 

8. Brev med innspill fra Friluftsforum i Spydeberg, datert 20.03.2012. 

9. Brev med innspill fra Oikos, David Lundsrud, bernt Evensen og e-post kopi av brev til Viken 

Skog fra naturvernforbundet i Indre Østfold. 

2 Saksopplysninger: 
Det er mottatt melding om spredning av plantevernmidler fra helikopter høsten 2012. 

Landbrukskontoret har mottatt meldinger fra for arealer i Hobøl, Spydeberg og Askim, fra Pegasus 

Helikopter den 29. september for Askim og 3. oktober for Spydeberg og Hobøl. Alle søknadene er 

datert 28.09.2011. Oppdragsgiver er Viken Skog. 

Melding om spredning av plantevernmidler i skog behandles etter Forskrift om spredning av 

plantevernmidler i skog nr. 1157 av 04.08.1987. 

I henhold til Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog nr. 1157 av 04.08.1987 skal den som 

utfører spredningen melde fra hvert enkelt oppdrag, til landbruksforvaltningen i vedkommende 

kommune, senest innen 1. september året før spredningen planlegges utført. 

Meldingen skal inneholde: 

a. Navn, adresse og telefonnummer på den som skal utføre spredningen. 

b. Luftfartsforetakets navn, adresse og telefonnummer. 

c. Eiendommens og oppdragsgiverens navn og adresse, samt oppdragsgiverens 

telefonnummer. 

d. Kart over området med inntegnede grenser for hvert areal hvor spredningen planlegges 

utført. 

e. Anslått areal i dekar. 

f. Handelspreparatets navn og mengde pr. dekar. 

g. Tidspunktet for når oppdraget er planlagt utført. 

Landbrukskontoret vurderte at mottatte søknader inneholder de opplysninger forskriften krever. I 

henhold til §3, siste ledd, skal kommunal landbruksforvaltning oversende kart og nevnte 

opplysninger til helserådet (Miljørettet Helsevern) og Fylkesmannens miljøvernavdeling til uttalelse. 

Saken ble sendt på høring til Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Østfold og Miljørettet helsevern i 

Indre Østfold i brev fra oss datert 27.10.2011. 
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Bruk av plantevernmidler kan være forbudt eller begrenset etter særskilt lovverk der de ovennevnte 

instanser er tillagt utøvende myndighet. Dersom noen av disse instanser med hjemmel i slikt lovverk 

nekter gjennomføring av hele eller deler av oppdraget, skal dette meddeles direkte til den som har 

meldt oppdraget, med en kopi til kommunal landbruksforvaltning. Det samme gjelder dersom 

bestemmelser etter dette lovverk i seg selv medfører forbud mot eller begrenser spredningen av 

plantevernmidler. Helserådet, fylkesmannens miljøvernavdeling og reindriftsagronomen kan for øvrig 

avgi uttalelse til kommunen. Slike uttalelser som kan omfatte forslag om vilkår for eller justeringer av 

oppdraget eller forslag om nekting av hele eller deler av oppdraget. Tiltaket skal også vurderes etter 

naturmangfoldloven av 19.06.2009. 

Pegasus Helicopter henviser til andre tidsfrister enn hva forskriften tilsier. Fristene er forskjøvet en 

måned senere enn angitt i forskriften. Landbruksdepartementet ga i rundskriv M-14/1999 datert 

16.august 1999, gitt dispensasjon fra forskriftens § 3 slik at ny meldefrist blir 1. oktober for søknader 

om spredning fra luftfartøy og for spredning på bakken fra motorkjøretøy på arealer over 15 daa. 

Samtidig ble fristen flyttet for å få inn høringsuttalelser til 15. februar og kommunens frist til å fatte 

vedtak på søknadene til 15. mars. Formelt er ikke dette dispensasjonsrundskrivet lenger gjeldende. 

Det ble opphevet i 2004 i forbindelse med endringer i forskriften, da dispensasjonsadgangen ble 

overført til Mattilsynet. 

Landbrukskontoret var i dialog med Mattilsynet v/seniorrådgiver Erlend Spikkerud, seksjon nasjonale 

godkjenninger, den 7. september 2011. Han bekrefter at det ikke er gitt dispensasjon til utsettelse av 

fristene, men at det erfares at det har vært en praksis for at dette gjøres. Landbrukskontoret 

vurderer at siden det har vært praksis å opprettholde denne søknadsfristen, er det ingen grunn til å 

avvike fra dette i denne saken. Det er viktig at disse meldepliktige sakene får god behandling, og 

siden det ikke har noen praktisk betydning om tidsfristen forskyves, anses dette som en praktisk 

tillemping inntil de formelle fristene eventuelt blir innarbeidet i ny forskrift som mattilsynet arbeider 

med, eller at det foreligger nytt vedtak om dispensasjon. 

Frist for uttalelser fra Miljørettet Helsevern i Indre Østfold og Fylkesmannens Miljøvernavdeling ble 

derfor satt til 15.mars. 

Miljørettet Helsevern i Indre Østfold ble den 3. mars gitt utsettelse på høringsinnspillet frem til 

utløpet av uke 9 (fredag 2. februar). 

Uttalelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling ble mottatt 15.februar og Miljørettet Helsevern i 

Indre Østfold 29. februar. 

Det er i tillegg kommer følgende henvendelser i forhold til saken: 

• 12.januar. E-post fra David Lundsrud; Sprøyting av skog. 

• 30.januar. E-post fra Oikos — Økologisk Norge v/Jon Magne Holtet; Høringssvar om 

helikoptersprøyting av skog med glyfosat i Østfold-kommuner, brev datert 30.januar. 

• 30.januar. Brev fra Bernt Evensen; Åpent høringsinnlegg vedrørende det omsøkte tiltak med 

helikoptersprøyting av giftstoffet Glyfosat, med høringsfrist 15.02.2012, brev datert 

26.januar. 

• 7.febuar. E-post kopi av brev til Viken Skog fra Naturvernforbundet i Indre Østfold v/Ragnar 

Johnsen; Helikoptersprøyting av skog med glyfosat ,brev datert 19.januar. 

• 20.mars: E-post fra Friluftsforum i Spydeberg v/ Fred L. Larsen. 
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I tillegg er det kommet telefonhenvendelser fra privatpersoner og media med spørsmål om status i 

saken, begjæring om innsyn og meningsytringer om spredning av plantevernmidler i skog. 

Da Landbrukskontoret ikke har delegert forskrift om spredning av plantevernmidler i skog, har 

rådmannen i Spydeberg bestemt at Landbrukskontoret utarbeider en administrativ innstilling som 

behandles i utvalg komite for miljø, plan og teknikk. 

3 Vurdering 
Pegasus Helicopter har meldt om planlagt spredning av glyfosatpreparat fra helikopter høsten 2012 

på til sammen 12 felt på sju skogeiendommer i Spydeberg kommune. Det utgjør totalt ett areal på 

246 dekar. Oppdragsgiver er Viken skog BA. I vedlegg til meldingen oppgis de aktuelle feltene 

med kartvedlegg og størrelse: 

Eiendom (gbr) Skogeier Bestand Felt nr Areal 

(daa) 

13/1 Olav Breivik 14,21,23,24 og 25 1 og 2 59 

118/1 Mai Holtskog 9,10 og 11 3 25 

122/1 Stian Tomasgaard 10 4 15 

123/3 Svein Skjolden 13 og 15 5 15 

14/1 Ole Kraggerud 30 og 34 6 og 7 20 

42/1 Martha Mjølnerud 13,25,29,32,35,39,42,43,44,45 

og 8 

8 og 9 85 

51/1 Asbjørn Unnerud 14,50 og 58 10,11 
og 12 

27 

Sum 246 

På møte mellom Landbrukskontoret, Miljørettet Helsevern i Indre Østfold og Viken Skog den 28. 

januar ble det fra Viken Skog gjort følgende endringer: 

1. Arealet justeres for eiendommen gnr 14 bnr 1 fra 20 daa til 12 daa. 

Dette bekreftes i e-post fra Viken Skog datert 21.mars 2012. 

Oppdatert oversikt over hvilke felt som meldes: 

Eiendom (gbr) Skogeier Bestand Felt nr Areal 

(daa) 

13/1 Olav Breivik 14,21,23,24 og 25 1 og 2 59 

118/1 Mai Holtskog 9,10 og 11 3 25 

122/1 Stian Tomasgaard 10 4 15 

123/3 Svein Skjolden 13 og 15 5 15 

14/1 Ole Kraggerud 30 7 12 

42/1 Martha Mjølnerud 13,25,29,32,35,39,42,43,44,45 
og 8 

8 og 9 85 

51/1 Asbjørn Unnerud 14,50 og 58 10,11 

og 12 

27 

Sum 238 
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Etter justeringen gjenstår det 12 skogeiendommer og 11 felt på til sammen 238 daa. 

Landbrukskontoret har utarbeidet eget vurderingsskjema for hver enkelt melding. Dette skjema 

ivaretar og synliggjør etter vår vurdering alle forhold av betydning for saken. 

3.1 Hva sier forskriften  -  Spredning av plantevernmidler i skog 
Bestemmelser om melding, saksbehandling, godkjenning og utføring av sprøyting med motordrevet 
spredeutstyr i skog går fram av Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog, gitt av 
Landbruksdepartementet 04.08.1987 med hjemmel i Matloven. Formålet med forskriften er å sikre 
at spredningen er faglig berettiget og at det tas hensyn til folkehelse, naturrniljø og friluftsliv, jfr. 
skogbrukslovens § 1. Kommunen kan henhold forskriftens § 3 "... sette vilkår for spredningen, eller 
nekte spredning helt eller delvis. Avgjørelsen skal baseres på en konkret vurdering av aktuelle 
kryssende hensyn knyttet til det enkelte felt, herunder om spredningen er faglig berettiget og om 
den vil medføre slik skade for naturmiljø eller friluftsliv (jf. Skogbrukslovens § 1) at det vil være 
betenkelig å iverksette den". 

Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog (LD 04.08.1987) stiller en rekke krav til 
autorisasjon, utføring av arbeidet og merking av feltet. Kravene er mange og detaljerte ved spredning 
fra helikopter, blant annet skal den som forestår spredningen henhold § 4 på se at sprøyteavstand er 
minst 200 meter fra bolig, at vannforekomster ikke skal forurenses og at sprøyteavstand er minst 50 
meter fra drikkevannsbasseng, at vindstyrke er inntil 5 m/s, at det tas kantsonehensyn og at noe løv-
vegetasjon blir stående, at dysetrykket er inntil 2,5 bar, at feltet er godt merket, og at alle tiltak for 
sikker spredning blir truffet. § 5 stiller krav til sikker håndtering og bruk av plantevernmidler, § 6 gir 
forholdsregler ved uhell, og § 7 pålegger utføreren å merke sprøytet felt med godt synlige plakater 
godkjent av Mattilsynet. 

3,2 Plantevernmidlet glyfosat 
Mattilsynet er statens kompetanse- og godkjenningsmyndighet for plantevernmidler. I fakta ark om 
glyfosat (2009) oppgir Mattilsynet at glyfosat er et meget veldokumentert plantevernmiddel, og de 
aktuelle preparatene er gitt laveste fareklasse for helse og miljø. 

Glyfosat er et systemisk bredspektret ugrasmiddel. Stoffet absorberes hovedsakelig av plantenes 
overjordiske deler og spres deretter raskt i planten. Glyfosat er lav akutt giftighet i dyreforsøk, det er 
vist noe øyeirriterende, men ikke hudirriterende eller allergifremkallende. Eksponering ved bruk 
anses generelt for å være lav. Helsefare i forhold til drikkevann anses på bakgrunn av de iboende 
egenskapene som lav. Det er liten fare for forgiftning ved inntak av bær som er sprøytet, men man 
må regne med at bærene har noe forringet kvalitet. Det er ikke lov til å selge bær som er sprøytet. 
Områder som er sprøytet skal være merket og det skal stå når det ble sprøytet. Akseptabelt daglig 
inntak er satt til 0,1 mg/kg kroppsvekt pr. dag (rådet for plantevernmidler, 2004). Det er ikke farlig å 
ferdes i et område behandlet med glyfosat. Man anbefaler likevel ikke å la barn eller dyr ferdes i 
området når det fremdeles er vått etter sprøytingen. Er det behandlede området åpent for 
alminnelig ferdsel, skal det være merket med plakater. 

Noe usikkerhet kan likevel være knyttet til hvilken skade glyfosat kan gjøre i vannmiljøer da det er 
klassifisert som «giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede lengtidseffekter på 
vannmiljø». 
Glyfosat er skadelig for snylteveps og rovmidd, men ellers lite giftig i terrestrisk miljø. Glyfosat er 
meget til moderat giftig for alger, moderat giftig for andemat, moderat til lite giftig for dafnier 
(akutt/kronisk) og fisk (akutt/kronisk). Mattilsynet oppgir at overvåkingsprogrammet JOVA analyserer 
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blant annet for rester av plantevernmidler i bekker og elver i Norge. Glyfosat og AMPA er funnet i ca. 
90 % av de prøvene hvor disse er analysert for i overflatevann. Det er ikke funn av glyfosat eller 
AMPA over miljøfarlighetsgrensen for stoffene. Mattilsynet konkluderer med at det ikke er forventet 
at rester i vann etter sprøyting vil ha noen effekter i vannmiljøet. 

3.3 Generell vurdering om kjemisk behandling som skogkulturtiltak 
Spredning av glyfosatpreparat fra bakken er ofte de mest nærliggende alternativene til spredning fra 
helikopter. Spredning fra motorkjøretøy på felt som er under 15 dekar kan utføres uten forutgående 
melding og godkjenning, men skal meldes til kommunal landbruksforvaltning i etterkant. Sprøyting 
med ryggtåkesprøyte kan utføres uten melding. Vurdering av å nekte eller sette vilkår for 
spredningen bør derfor begrunnes i ulemper som følge av at sprøytingen utføres med helikopter. 

Glyfosat er et systemisk virkemiddel som tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen 
rundt i planten til vekstpunktene, der det blokkerer dannelsen av aminosyrer og hindrer vekst, slik at 
planten dør. Glyfosat virker på de fleste plantearter, men bare svakt på bartreplanter etter at 
sesongens lengdevekst er avsluttet. Dette er hovedårsaken til at det sprøytes om høsten. Dersom 
man får en god varm sommer med tilstrekkelig nedbør vil lengdeveksten på grantrær kunne fortsette 
ut i første halvdel av august. Selv om det søkes om spredning fra 1. august, vil dette være ett 
skogfaglig hensyn som entreprenørene som utfører slikt arbeid selv må vurdere. 

Det er begrenset med arbeidskraft i skogbruket og arbeidskostnadene har økt kraftig i Norge de siste 
tiårene, samtidig som betalingen for tømmer har hatt tilsvarende kraftig reduksjon. Det må derfor 
vises forståelse for at det benyttes rasjonelle og kostnadseffektive behandlingsmetoder der det ikke 
medfører klare ulemper for friluftsliv og/eller naturmiljø. 

3.3.1 Levende skog standard  —  bærekraftforskrifteu 
Selv om næringsorganisasjonene og miljøbevegelse ikke ble enige om revidering av Levende Skog 
standarden i 2006, bygger forskrift om bærekraftig skogbruk på prinsippene i denne standarden. Det 
vurderes derfor som riktig å ta med disse forholdene inn i vurderingen. Viken Skog oppgir også på 
sine internettsider; « at de skal forvalte skog på en miljØmessig bærekraftig måte, og at Levende 
Skog Standard skal ligge til grunn for den skoglige aktivitet. Viken Skog skol tilfredsstille offentlige 
lover og forskrifter samt andre krav som organisasjonen stiller eller slutter seg til». 

Det fremgår av standarden for bærekraftig skogbruk at generelt sett er sprøyting i skog uønsket. 
Kravpunktet skal sikre at sprøyting med plantevernmidler i skog bare brukes der det er klart mer 
effektivt enn mekaniske metoder og at det samtidig ikke er i konflikt med landskapskvaliteter og 
opplevelsesverdier. Behovet skal reduseres i størst mulig grad ved variert bruk av hogstformer og 
skogkulturmetoder. Sprøyting skal heller ikke skje på vegetasjon som er mer enn 2 meter høy. 

Verdiskapning og CO2-binding i skog er størst på god bonitet, der også konkurransen fra annen 
vegetasjon kan utgjøre størst problemer for etablering av gran. Sprøyting av hogst- og ungskogfelt 
gjøres for å øke verdiskapningen i skog på lang sikt (50-100 år). Glyfosatsprøyting kan ha nytte for å 
etablere og favorisere gran i tidlig fase i konkurranse med andre arter, blant annet gras, løvtrær, 
bringebær og bregner etter hogst. Alle trær som sprer seg ved frøformering vil raskt etablere seg på 
nytt i ett område som er sprøytet. Løvskog vil raskt etablere seg på nytt, men granplantene vil 
dermed få ett lite forsprang. På de mest produktive arealene må det påregnes at det blir behov for 
gjentatt sprøyting eller mekanisk rydding før tynning. 

Bærekraftforskriften etter skogbrukslova sier at "I forynging av barskog skal ein tilstreve eit minimum 
på 10 % lauvtre". Siden det vil etablere seg løv igjen på feltet i årene etter sprøyting, vil dette 
minimumskravet bli ivaretatt, forutsatt at dette også tas hensyn til ved senere skogbehandling. 
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Det er ikke utført helikoptersprøyting i nyere tid i Østfold. Det eneste tilfelle landbrukskontoret 
kjenner til er at det i Spydeberg den 1.september 2006 ble sprøytet 144 daa. Pegasus Helicopter har 
utført sprøyting i 25 kommuner i perioden 2010-2011 på til sammen 7235 daa. Det er i våre 
kommuner i perioden 1993-2011 gjennomsnittlig årlig utført 1867 daa mekanisk ungskogpleie og 262 
daa kjemisk ungskogpleie. Alt foruten 144 daa i 2006 er utført med ryggtåkesprøyte. Den årlige 
variasjonen i arealene fremkommer av tabellen under. 

I våre områder foregår det lite kjemisk ungskogpleie. Siden spredning fra helikopter kun kan utføres 
på arealer som meldes ett år før tiltaket skal utføres og må godkjennes etter en forskrift, vil dette ha 
en begrensende virkning i seg selv. Landbrukskontoret mener derfor at dette er i tråd med 
prinsippene i Levende skog standarden, og i vårt område også sett i forhold til utvildingen med 
mindre sprøyting og at det faktiske arealet som årlig sprøytes ikke er store områder. 

Sprøytingen er geografisk innenfor våre kommuner spredt og fordelt på mindre arealer. Omfanget vil 
derfor heller ikke være motstridene med formålet i skogbrukslova som blant annet skal sikre det 
biologiske mangfoldet. 

Skogbruksloven stiller minstekrav til foryngelse etter hogst, men gir ikke myndighetene anledning til 
å pålegge skogeierne aktiv oppfølging av etablert foryngelse. Ønsket skogkulturaktivitet baseres på 
skogeiers forståelse og interesse for skogbrukets langsiktige økonomiske og miljørnessige 
verdiproduksjon. 

3.3.2  Rødhyll problematikk 

Alternativene til sprøyting kan være lav framtidig produksjon av nyttbart trevirke eller andre, og ofte 
dyrere, tiltak for etablering av foryngelse. 

Rødhyll (Sambucus racemosa) er en fremmed art i Norge. Den er registrert i Norsk svarteliste 2007, 
som kartlegger økologiske risikovurderinger av fremmede arter. Den står oppført med ukjent risiko. 
Planten ble trolig innført til Norge som en prydplante rundt 1750, men er først registrert som forvillet 
rundt 1870. Men for bare 50-60 år siden var den ikke vanlig. Rødhyll har ikke annet 
anvendelsesområde enn som prydplante. Rødhyll er allerede mange steder et betydelig problem for 
etablering av ny skog med god tetthet. Planten ser ut til å ha hatt en eksplosiv spredning de siste 
årene i våre områder og problemet antas å bli betydelig større uten aktiv bekjemping. Dersom man 
kapper rødhyll, vokser den i regelen kjapt opp igjen fra stubben og blir ofte ca. 2 meter høy i løpet av 
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en vekstsesong. Sprøyting med glyfosatpreparater er sannsynligvis den mest aktuelle 
bekjempelsesmetoden, på linje med glyfosatbruk mot kjempebjørnekjeks. 
Det er påvist rødhyll på eller i området tilknyttet alle feltene som ønskes sprøytet. 

3.4 Opw:mrnmering av mottatre innspin fra andre e:nn høringsinstansene 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er åpen høring i saker som behandles etter forskrift 

om spredning av plantevernmidler i skog. Kommunen kan på selystendig grunnlag eller ut fra 

uttalelser fra helserådet og fylkesmannens miljøvernavdeling, sette vilkår for spredningen, 

eller nekte spredning helt eller delvis. Det velges allikevel å ta med innspillene. Det er 

mottatt flere skriftlige henvendelser i saken. Innspillene kommenteres kort under. Mange 

påpeker samme forhold. Slike forhold av betydning er vurdert under aktuelt avsnitt i 

vurderingene. Innspillene oppsummeres som følger (i den rekkefølgen som de er mottatt): 

E-p,3st fra David Lundsrud; Sprøyting av skog datert 12. januar: 

Skepsis knyttet til sprøyting i skog generelt av hensyn til bier. Anmodning om at Indre 
Østfold birøkterlag og Eidsberg birøkterlag får innsyn i hvor sprøyting skal foregå. 

Ønsker at det sies nei til sprøyting. 

l'brnmentar: Kopi av søknad med kartvedlegg er sendt til orientering. I henhold til 

forskriften har den som utfører spredningen ansvaret for å underrette personer som 

har spesiell interesse i eller inntil feltene, eks. biholdere. 

fra Olkos — Økologisk Norge v/Jon Magne Holtet; Høringssvar om helikoptersprøyting 

av skog med glyfosat i Østfold-kommuner, brev datert 30.januar. 

Skeptisk til giftsprøyting med glyfosat i skog av hensyn til miljø, biologisk mangfold og 
friluftslivinteresser. Oikos er i mot all bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler da 
dette forårsaker ubalanse i økosystemene og fordi giftfrie alternativer mot uønska 
vegetasjon/ugras finnes. Det henvises til utenlandsk forskning som påberoper 
sammenheng mellom fødselsskader i Argentina og glyfosat, at glyfosat er giftig for 
vannlevende organismer og kan forårsake uønsket langtidsvirkninger i vannmiljø, 
forurensning av grunnvann, at det trolig blir forbudt med all sprøyting fra lufta i nytt 
EU-regelverk, fare for at rødlista arter drepes, at kravet til lauvinnslag i henhold til 
regelverket ikke oppnås, sprøyting fjerner næringsgrunnlaget for viltarter og at 
sprøyting ikke er i tråd med naturmangfoldloven §10 samlet belastning og §9 føre var 
prinsippet. 

Kommentar: Landbrukskontoret respekterer at det er ulikt syn på spredning av 

plantevernmidler, men at dette er et lovlig tiltak, forutsatt at gjeldene :over og 

forskrifter følges. Hlelserislkoen og forholdene rundt denne saken i Argent:na anses 

ikke som relevant, da det er Mattilsynet Norge som pr. dags dato har god<ent 

preparatet for bruk i Norge, med de forbehold de bar angitt. Problemstnge- ..e 

knyttet til miljø, biolog:sk mangfold, friluftsIlvInteresser, forbold til 

naturmangfoldloven, glyfosat og vannforekomste:, og krav tU auvirr.sag 

vår saksutredring. 
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• Brev fra Bernt Evensen; Åpent høringsinnlegg vedrørende det omsøkte tiltak med 

helikoptersprøyting av giftstoffet Glyfosat, med høringsfrist 15.02.2012, brev datert 

26.januar: 

Generell skepsis knyttet til spredning av plantevernmidler i skog av hensyn til 
naturgrunnlaget, plantelivet, dyrelivet, friluftslivet. Det stilles også spørsmål ved om 
metoden gir tilfredsstillende nøyaktighet ved spredning. Det ønskes at myndighetene 
stopper prosjektet ut fra føre var prinsippet og at det stilles nytt lovforslag som forbyr 
giftsprøyting i utmark. 

Kommentar: Landbrukskontoret respekterer at det er ulikt syn på spredning av 

plantevernmidler, men at dette er et lovlig tiltak, forutsatt at gjeldene lover og 

forskrifter føges. Hensynene naturmiljøet er tatt med i vår vurdering. Vi er kjent med 

at Mattilsynet vurderer å oppdatere gjeldene forskrift. 

• E-post kopi av brev til Viken Skog fra Naturvernforbundet i Indre østfold v/Ragnar Johnsen; 

Helikoptersprøyting av skog med glyfosat, brev datert 19.januar. 

Naturvernforbundet er i mot all bruk av sprøytemidler i skog i skog uansett 
sprøytemetode. Det påpekes at glyfosat er giftig for vannlevende organismer, og at 
det er fare for at sprøytemiddel kan havne i vann, glyfosat vil kunne drepe også andre 
arter som befinner seg i området. Spesielt bekymret for rødelistede arter, påpeker at 
kombinasjonen flatehogst og sprøyting øker belastningen på økosystemet skog, 
kritisk til at vilkårene om 10% lauvinnslag på skogreisningsarealet vil kunne 
opprettholdes i samsvar med PEFCD standarden og forskrift om bærekraftig 
skogbruk, det påberopes at sprøyting med helikopter er i konflikt med EU's 
vannrammedirektiv. 

Kommentar: Det aksepteres at det er flere syn på spredning av plantevernmidler i 

skog, men at dette er et lovlig tiltak, forutsatt at gjeldene lover og forskrifter følges. 

Problemstillingene knyttet til vannforekomster, lauvinnslag, og vurderinger etter 

naturmangfoldloven omtales i vår saksutredning. 

• E-post fra Friluftsforum i Spydeberg v/Fred L. Larsen, datert 20.mars. 

Hylliåsen er ett mye brukt av Spydebergs befolkning, og i stor grad av familier med 
barn. Barn bør ikke være redd for at bær og sopp er sprøytet med plantevernmidler. 
Områder rundt Kvardal benyttes mest, men det er naturlig for mange å gå litt lengre. 
Området som skal sprøytes ligger svært nærme der det er naturlig å ferdes videre fra 
Kvordal. Bekymret for miljømessige farer og spredning av plantevernmidler til myrer 
og bekker. Det oppgis at det virker underlig om det gis slik tillatelse — tett inntil det 
mest populære turområdet i Spydeberg. 

Kommentar: Frilufts hensyn og ulike brukerinteresser vil bli nærmere omtalt og er ett 

av flere forhold som vektlegges ved vurdering av om tiltaket godkjennes. Vi er kjent 

med at det går en tursti like ved en av feltene. 
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3.5 Miljøhensyn  -  generelle forhold 

3.5.1 Folkehelse 

Miljørettet Helsevern i Indre Østfold (MHV1Ø) uttaler seg med bakgrunn i Forskrift om miljørettet 
helsevern (2003), hjemlet i Lov om Folkehelse (2012). 

MHVIØ skriver i brev datert 28.02.2012 at aktuelle plantevernmiddel og metode for spredning 
godkjennes av Mattilsynet som overordnet myndighet. Som lokal helsemyndighet uttaler MHVIØ seg 
om forhold av helsemessig betydning lokalt knyttet til arealene som omfattes av meldingen. 

MHV1Ø gjør oppmerksom på at virksomheter som utfører sprøyting har ansvar for å ivareta folks 
sikkerhet og minimere risiko for eksponering. Og med bakgrunn i Mattilsynets faktaark, anses den 
generelle risikoen for helseskadelig eksponering knyttet til sprøyting i skogplantefelt å være relativt 
lav gitt at forskriftens krav etterfølges. 

MHVIØ forutsetter at det glyfosatholdige middelet er godkjent for bruk i skog, da dette ikke er 
spesifisert i søknaden. Det henstilles til at det tilstrebes å benytte den metode og det middel som er 
minst skadelig for miljø og helse og som samtidig gir ønsket resultat. 

3.5.1.1  Drikkevann 
Forskriften stiller i dag krav til det ikke skal sprøytes nærmere enn 200 m til bolig og 50 m fra 
drikkevannsbrønner. MHV1Ø anbefaler å øke minimumsavstanden til drikkevannsbrønn fra 50 til 100 
meter. Dette gjelder dersom brønnen ligger nedstrøms feltet. Dette som en følge av nyere 
undersøkelser om generell forurensning av drikkevannskilder utført av NGU. 

Mattilsynet hevder at glyfosat utgjør liten helsefare i forhold til drikkevann. Sprøyting skal henhold 
aktuell forskrifts § 4b likevel ikke skje nærmere enn 50 meter fra drikkevannsbasseng. Ingen av de 
aktuelle feltene er funnet å være i såpass nærhet til drikkevannsbasseng eller kjente 
drikkevannsbrønner. 

3.5.1.2 Friluftsliv  -  Bær og sopp 
MHVIØ mener at man bør være ekstra varsom med spredning av plantevernmidler fra helikopter i 
felt/områder som er nær boliger/lett tilgjengelige og der det er knyttet brukerinteresser til 
nærområdet. Risiko for eksponering vil først og fremst knytte seg til eventuelt inntak av bær og sopp 
som er påført glyfosatholdige plantevernmidler. MHV1Ø fraråder av denne bakgrunn sprøyting av felt 
der benyttede turstier eller veier går inn i , eller like ved feltet og forholdene generelt er slik at de 
åpenbart øker tilgjengeligheten og muligheten for konflikter med brukerinteresser. 
De aktuelle feltene har lite blåbær og tyttebær, men ofte mye bringebærkratt. Aktuell sprøytetid 
01.08.-10.09. er delvis sammenfallende med tiden for modne bær. Men ut marginene fra anbefalt 
daglig inntak, vil det i praksis ikke være mulig å få i seg bær med glyfosatdose over ADI ved å spise 
bær fra sprøytete hogstfelt. 

Felt som skal sprøytes skal være godt merket med plakater (§7), og den som utfører spredningen skal 
ved overflyging før sprøytingen starter forsikre seg om at det ikke er mennesker på feltet. Folk som 
allikevel er i nærheten når sprøytingen skjer kan oppleve en kort periode med støy fra helikopteret. 

MHV1Ø påpeker at felt som sprøytes må merkes forsvarlig slik forskriften krever. MHVIØ anbefaler 
også at for å ha god margin med tanke på helserisiko, bør skilt/merking bør opprettholdes 
/vedlikeholdes videre ut gjennom høstsesongen. 
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MHVIØ har bare frarådet sprøyting på felt nr. 1. Dette feltet ligger i nordenden av Hylliåsen på 
gården Bøhler. Feltet ligger åpent til mot institusjonen Nybøhle, og er lett tilgjengelig for 
allmennheten. Hylliåsen er et mye brukt turområde, og Kjerringstien går helt inntil dette feltet. 
Tilsvarende forholdene påpekes også av Spydeberg Friluftsforum. Kun ett av de omsøkte områdene 
ligger i tilknytning til urbane områder med ferdselsårer som benyttes regelmessig. Ut fra det 
Landbrukskontoret kjenner til er det minimal eller ingen annen bruk enn grunneier i de andre 
områdene, og da hovedsakelig jakt. 

Områdene ligger også såpass spredt rundt geografisk at dette totalt sett ikke vil virke skjemmende, ut 
fra ett estetisk syn. Flatestørrelsene vurderes også å være relativt små og arronderingsmessige greie, 
så selv om disse områdene kanskje kan vurderes som tapt for bærplukkere, vurderes dette ikke til å 
være noe nevneverdig problem. Jo høyere vegetasjon som sprøytes, jo mer negativt vil dette virke 
estetisk sett. Det skal i midlertidig ikke sprøytes vegetasjon som på sprøytetidspunktet er over 2 
meter høyt. Kantsoner med løvtrær mot myr, vann og jordbruksarealer har ofte særlige estetiske og 
biologiske kvaliteter, og skal derfor ikke sprøytes. 

Konkrete innspill 
MHVIØ har konkret gitt følgende uttalelser til feltene: 

• Asbjørn Unnerud, felt 12: Åpent til vei og bebyggelse i nord, men avstand > 200 m. 

• Martha Mjølnerud, felt 8: Nærhet til oppholdsområde for barnehage i følge opplysninger fra 
kommunen (varsles). Avstander må sikres slik at det er ok før eventuelt sprøyting. 

• Ola Breivik, felt 1: Åpent til bolig, lett tilgjengelig, merket tursti rett ved felt. Frarådes pga. 
tilgjengelighet/beliggenhet/brukerinteresser. 

• Mai Holtskog, felt 3: Ok hvis brønn oppstrøms. 

De andre feltene som oppgis at utgår, er sammenfallende med de områdene som Vikens Skog har 
trukket meldingen på. 

3.5.2 Naturmiljø 

3.5.2.1 Konkrete innspill FMO 
Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdeling (FMØ) har i sitt høringsinnspill datert 15.02.2012 påpekt 
flere forhold, men da hovedsakelig i forhold til bekymring i forhold til glyfosat og 
formuleringsstoffene i enkelte glyfosatpreparater og mulige virkninger på vannmiljø. Det påpekes 
også forhold til Naturmangfoldloven, Vannressursloven og Vannforskriften. Men det tas også opp 
forhold til usikkerhet knyttet opp til nøyaktighet på spredning med helikopter, henvisninger til 
skogbrukets bærekraftforskrift og miljøstandard og hensyn til friluftsliv og rekreasjon. 
FMØ er av den oppfatning at direkte og indirekte negative konsekvenser for en rekker interesser og 
naturverdier tilsier at det ikke bør gi tillatelse. De har ikke gitt noen konkret vurdering av de enkelte 

feltene. 

3.5.2.2 Vannforekomster 
I henhold til forskriftens § 4 skal det ikke sprøytes i vannforekomster slik at skader eller ulemper kan 
oppstå. Av hensyn til presisjonsnivået ved sprøyting fra helikopter noen meter over bakken og av 
hensyn til ønsket vegetasjonssammensetning i kantsoner mot bekker, bør det derfor vurderes å sette 
vilkår om ikke sprøyte i en sone mot dem. Pegasus Helicopter angir at det kan dokumenteres 
nøyaktighet på spredning på ca. /2 meter forutsatt så lav flyhøyde som mulig og avdrift som følge av 
vindhastighet innenfor forskriftens krav. Sprøytebredden er ca. 13 meter. Kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand anses som tilstrekkelig i forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Noe usikkerhet kan likevel være knyttet til 
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hvilken skade glyfosat kan gjøre i vannmiljøer da det er klassifisert som «giftig for vannlevende 
organismer og kan forårsake uønskede langtidseffekter på vannmiljø». Mattilsynet konkluderer i 
midlertidig med at det ikke er forventet at rester i vann etter sprøyting vil ha noen effekter i 
vannmiljøet. 

FMØ påpeker at sprøyting over åpent vann eller på en måte som skader kantvegetasjonen langs vann 
og vassdrag vil være i strid med flere regelverk. Både Vannressursloven og Vannforskriften har 
bestemmelser for å sikre ivaretakelsen av disse miljøene. All spredning av glyfosat må derfor skje slik 
at det ikke forekommer avdrift til vann eller kantsoner. 
FMØ henviser også til levende skog standarden, med at det må settes igjen en kantsone mot vann 
som minst bør ha en bredde på 10 meter med eventuelt en sikkerhetssone av hensyn til fare for 
avdrift fra plantevernmidler. Det vurderes at det kan være nødvendig å utvide denne sonen til 15 
meter for å legge inn en sikkerhetssone av hensyn til mulig avdrift. 

Både FMØ og i noen av brevene som er oversendt med innspill i saken, påpekes forhold til bier. I 
forskrift om spredning av plantevernmidler er det med hjemmel i § 7 (merking og kunngjøring av om 
feltbehandling) pkt. b, skal det ved all spredning av plantevernmidler, den som utfører spredningen 
underrette personer som har spesiell interesse i eller inntil feltene, eks. biholdere og hytteiere, når 
dette er praktisk mulig. Slike forhold anses derfor av Landbrukskontoret å bli ivaretatt av søker. 
Landbrukskontoret kjenner ikke til at det er bikuber i nærheten av de aktuelle feltene. 

" 6 Naturmangfoldloven  -  generelle vurderinger 
Naturmangfoldloven har blant bestemmelser for å sikre ivaretakelse av naturens biologiske mangfold 
og økologiske prosesser. Saksbehandling etter denne loven krever at vurderinger i henhold til 
prinsippene i §§8-12 skal gjøres for hvert enkelt felt og fremgå i beslutningen (§7). 
I forbindelse med feltarbeid og kontroll av feltene utfra tilgjengelige kartdata er det utarbeidet tiltak 
som baserer seg på kunnskapsgrunnlaget og angir tiltak med bakgrunn i førevarprinsippet, da det er 
dette punktet som har særlig reIevans. Det er derfor valgt å omtale de generelle vurderingene i 
forhoId til de felles utfordringer arealene har. I tillegg er det foretatt vurderinger på hvert enkelt felt 
på «vurderingsskjema for helikoptersprøyting». 

3.6.1 Kunnskapsgrunniaget. §8 
Alle feltene er kontrollert opp mot Miljøregistreringer i Skog (MIS), Naturbase (DN), Artsdatabanken 
(rødelistearter), Verneområder (DN), Kulturlandskap (DN), Naturtyper/prioriterte arter (DN), 
Vannforekomster og Inngrepsfrie naturområder (INON). 

Med bakgrunn i at preparatet, entreprenøren som utfører arbeidet og utstyret som benyttes er 
godkjent av Mattilsynet anses dette kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig, forutsatt at det ikke 
oppdages nye forhold, eller at annet regelverk eller føringer tilsier at sprøyting ikke kan utføres. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt for alle feltene. Landbrukskontoret legger til grunn at 
melding om spredning av plantevernmidler i skog er en meldesak. Det vil ikke være nødvendig med 
omfattende begrunneIser og vurderinger av miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§9-12, da dette 
skal tilpasses omfanget av dokumentasjon og forholdene i den enkeIte sak. På grunn av omfanget av 
tiltaket som er meldt vurderes som små, og at naturmangfold i liten grad berøres av spredning av 
godkjente plantevernmidler, og at det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, legges 
det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta mer omfattende vurderinger av prinsippene enn det 
som fremkommer av saksopplysningene. Det er utarbeidet egne skjema for hvert enkelt felt 
«vurderingsskjema helikoptersprøyting». Disse følger vedlagt. 
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3.6.2 Føre-var-prinsippet, §9 
Usikkerhet om hvordan skade glyfosat kan gjøre i vannmiljøer taler for å sette som vilkår at det ikke 
sprøytes i en sone mot vannforekomster. Det samme gjelder at det bør settes en buffersone mot 
andre miljøkvaliteter som vil kunne påvirkes negativt. 

3.6.3 økosystemtilnærming og samlet belastning, §10 
Glyfosatpreparater brukes i stort omfang i jordbruket, særlig som følge av tiltak for å redusere 
erosjon fra jordbruksarealer, herunder redusert jordarbeiding. Denne bruken oppfattes av miljø- og 
landbruksforvaltningen som ønsket og uten vesentlig fare for å skade vannmiljøet. I denne 
sammenheng blir omfanget av glyfosat som benyttes på hogst- og ungskogfelt i forbindelse med 
denne meldingen vurdert som ubetydelig. Med kravet om at tilstrekkelig kantsoner ikke skal 
sprøytes, anses helikoptersprøyting med glyfosatpreparater ikke å utgjøre noen fare for å skade 

vannøkosystemene. 

Etter flatehogst endres vegetasjonen radikalt, ved at såkalte pionèrplanter raskt etableres. Glyfosat 
setter de nyetablerte plantene tilbake noen få år, og gir granplantene et ønsket fortrinn og forsprang 
før pionerplantene i regelen etableres på nytt, for siden å bli utkonkurrert av 
sekundærsuksesjonsplanter som gran. En del viltarter, blant annet hjortedyr, vil i noen år etter 
glyfosatsprøyting få mindre attraktive biotoper på hogstflatene enn om flatene ryddes mekanisk eller 
ikke behandles. Det oppfattes ikke at disse berørte områdene utgjør noen fare for skade på 
skogøkosystemene i den store sammenhengen. Den totale belastningen for økosystemet i de 
konkrete feltene som følge av flatehogst, planting og sprøyting vurderes som liten, da disse arealene 
utgjør små områder i ett ellers stort kulturlandskap bestående av skog i ulik hogstklasser, treslag og 

bonitet som følge av eiendomsstruktur og topografi. 
På feltene som det har etablert seg rødhyll, vurderes dette å være av utfordring for å få til 
tilfredsstillende foryngelse uten at denne fjernes. Det ser ut til at rødhyll de siste årene har hatt en 
eksplosiv utvikling i våre kommuner, ved at den etableres på stadig flere av hogstfeltene og ofte med 
mye større tetthet enn tidligere. Ny svarteliste forventes å komme i 2012. Skogbrukssjefen mener 
det er sannsynlig at rødhyll vil bli vurdert å ha risiko for negativ effekt på stedegent biologisk 

mangfold, og at det derfor kan bli anbefalt bruk av glyfosat for å begrense forekomsten og videre 
spredning av arten. 

3 6.4  Kostnadene ved miljøforringelse, §11 
Vurdering av denne paragrafen anses ikke å være relevant i noen av sakene. 

3.6.5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, §  12 

Glyfosatpreparater er lovlig å bruke på hogst-/ungskogfelt, og kan spres med ryggtåkesprøyte uten 
melding eller godkjenning. Det samme gjelder ved stubbebehandling. Det er sammenheng mellom 
hogstform, voksested, valgte foryngelsesmetode og påfølgende skogkulturtiltak. Forvaltningen har 
ingen hjemmel utover skogloven, bærekraftforskriften og forskrift om spredning av plantevernmidler 
i skog for å påvirke hva som kan gjøres eller ikke gjøres. I denne sammenheng kan det etter vår 
oppfatning ikke avslås ett tiltak som ikke er i strid med regelverket. Landbrukskontoret HSA har i 
«Strategiplan for miljømål i landbruket og næringstiltak i skogbruket for 2009-2012» målsetting om 
at aktørene i landbruket skal bidra til å redusere tilførsel av plantevernmidler fra landbruket til vann 
og vassdrag. Som en følge av dette har vi i våre kommuner ett økonomisk virkemiddel for å stimulere 
til mekanisk ungskogpleie. Det gis 30 % tilskudd på arbeidskostnaden ved mekanisk ungskogpleie. 
Den totale virkningen med skattefordelen som oppnås ved å bruke skogfond er meget god. Det 
oppnås ikke tilskudd ved bruk av kjemisk ungskogpleie, men kostnaden kan dekkes via skogondet. 
Det ble holdt ett møte med bakgrunn i henstilling fra fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. 
Alternative driftsmetoder ble diskutert. Men hovedsakelig på grunn av utfordringer med rødhyll og 
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annen uønsket konkurrerende vegetasjon (løv og bringebær) ble søknadene opprettholdt fra Viken 
Skog da det vil være både faglig berettiget og muligheter til å ta nødvendige hensyn ved 
gjennomføringen. 

Mekanisk ungskogpleie er uten tvil den mest miljøforsvarlige driftsmetoden, men landbrukskontoret 
oppfatter at helikoptersprøyting også kan være en miljoforsvarlig driftsmetode. Traktorsprøyting 
med sentrifugalspreder vil i midlertidig antagelig måtte frarådes i dag ut fra problemer med 
fremkommelighet og dårligere muligheter til å ta hensyn enn både manuell ryggtåkesprøyting og 
helikopter. Traktormontert utstyr vil pga. kjøring i terrenget ha vanskelig for å kunne få en jevn 
dosering og overlapping. Man vil med ryggtåkesprøyte kunne ta ytterligere hensyn, men dersom man 
systematisk går frem og «dusjer», vil faktisk helikopter kunne ha mindre forbruk av plantevernmidler. 
Dette forutsetter imidlertid at feltene ikke har mye gjenstående vegetasjon eller en arrondering som 
gjør det lite egnet for lavflygning. De aktuelle feltene er egnet for lavflygning. 

3.7 Konkret vurdering av de enkelte feltene 
Det er utarbeidet egne skjema for hvert enkelt felt; «vurderingsskjema helikoptersprøyting». Disse 
ligger vedlagt. 

3.8 Konklusjon: 
landbrukskontoret har vurdert de innmeldte feltene og med hjemmel i forskrift av 4. august 1987 nr. 

1157 om spredning av plantevernmidler i skog § 3 pkt. 1 femte ledd, gis tillatelse til Pegasus 

Helicopter til å spre plantevernmidler fra helikopter på til sammen 213 daa i Spydeberg høsten 2012. 

Dette er i tråd med meldingen, etter at Viken Skog BA selv trakk noen av feltene i e-post datert 

21.03.12. Tillatelsen gis med bakgrunn i en helhetsvurdering knyttet til det enkelte felt, herunder at 

spredningen er faglig berettiget og at den ikke vil medføre skade for naturmiljø eller friluftsliv. 

Eiendom 
(gbr) 

Skogeier Bestand Felt nr Areal 
(daa) 

13/1 Olav Breivik 14,21,23 og 24 2 34 
118/1 Mai Holtskog 9,10 og 11 3 25 
122/1 Stian Tomasgaard 10 4 15 
123/3 Svein Skjolden 13 og 15 5 15 
14/1 Ole Kraggerud 30 7 12 
42/1 Martha Mjølnerud 13,25,29,32,35,39,42,43,44,45 og 8 8 og 9 85 
51/1 Asbjørn Unnerud 14,50 og 58 10,11 og 12 27 

Sum 213 

Det tillates ikke å sprøyte med helikopter på Bøhler gnr. 13 bnr. 1, bestand nr 25, felt nr.1 av hensyn 

til friluftsinteressene. 

Landbrukskontoret legger til grunn at søknad om spredning av plantevernmidler i skog er en 

meldesak, og at det ikke er funnet spesielle hensyn utover hva som er regulert i gjeldene regelverk. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt for alle feltene. Det vil derfor ikke være nødvendig med 

omfattende begrunnelser og vurderinger av miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§9-12, da dette 

skal tilpasses omfanget av dokumentasjon og forholdene i den enkelte sak. På grunn av at omfanget 

av tiltakene som er meldt vurderes som små, at naturmangfold i liten grad berøres av spredning av 

godkjente plantevernmidier, og at det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, legges 

Side 14 av 15 



det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta mer omfattende vurderinger av prinsippene enn det 

som fremkommer av saksopplysningene.. 

Det foreslås å settes følgende vilkår: 

• Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av 04.08.87 nr. 1157 skal følges. 

• Eventuelle bemerkninger på vurderingsskjemaene utarbeidet av kommunen skal følges. 

• Vegetasjonen skal ikke være over 2 meter høy på spredetidspunktet. 

• Det skal settes igjen ett område som ikke sprøytes (kantsone) langs alle bekker med vannføring 

hele året på 15 meter. 

• Det forutsetter at det glyfosatholdige middelet er godkjent for bruk i skog, da dette ikke er 

spesifisert i søknaden. Det henstilles til at det tilstrebes å benytte det preparat som er minst 

skadelig for miljø, helse og som samtidig gir ønsket resultat. 

• Dersom det oppdages drikkvannbrønner som ikke er registrert i denne sammenheng, skal det 

ikke sprøytes nærmere enn 100 meter fra denne forekomsten, dersom plantefeltet ligger 

oppstrøms. 

• All spredning av glyfosat må derfor skje slik at det ikke forekommer avdrift til vann eller 

kantsoner. 
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ve% 
Vegard Aarnes 
Spydeberg kommune 

AD HENVENDELSE I FORBINDELSE MED HELIKOPTERSPRØYTING I HYLLIÅSEN 

Jeg har sett igjennom de oversendte papirer (mottatt på e-post 16.3.2012) ang sprøyting 
av skog med plantervernmidler (glyfosfat/roundup eller annet glyfosfatpreparat) fra 
helikopter. Spesielt området nord for speiderhytta Kvardal. 

Området mellom Spydeberg sentrum og speiderhytta Kvardal er flittig benyttet av 
Spydebergs befolkning. Registreringer på Kvardal dokumenterer dette. Dette er en 
forholdsvis kort tur, derfor benyttes den også i stor grad av familier med barn. En del av 
den norske turtradisjonen gjennom allemannsretten introduserer også barna for den rene 
naturen der de kan høste bær og sopp uten å være redd for plantevernmidler. 

Da turen opp til Kvardal er litt kort, er det naturlig for en del å utvide turen, også 
nordover. Utfra kartet på side 41 med ring rundt Bøler, begrenset av Asper, Igsi, Vestby 
og Vien, ligger dette området svært nært der det er naturlig å fortsette en tur. 

Mange er redde for denne type forurensning av naturen, spesielt når det ligger så nær et 
tradisjonsrikt utfartsområde. Videre vil vel vindforholdene og avrenning fra myrer og 
bekker kunne spre plantevernmidler inn i et større område. 

De aller fleste ser de miljømessige farer som er forbundet med å sprøyte skogen. Når vi 
samtidig vet at det har vært forbud mot helikoptersprøyting i Sverige siden 70-tallet, vil 
det virker underlig om det gis en slik tillatelse - tett inntil det mest populære turområdet 
i Spydeberg. 

Spydeberg, 20. mars 2012 

Fred L. Larsen 
Forum For Friluftsliv i Spydeberg 
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Oikos 

økologisk Norge 

Til 
Eidskog kommune 
Hobøl kommune 
Spydeberg kommune 
Trøgstad kommune 
Våler kommune 

Oslo, 30. januar 2012 

Høring om helikoptersprøyting av skog med glyfosat i kommuner i 

Østfold 

Oikos — økologisk Norge er gjort kjent med at Pegasus Helicopter på vegne av grunneiere i flere 

østfoldkommuner har søkt om å giftsprøyte skog med glyfosat for å fjerne lauvtre og høge 

stauder, og dermed fremme veksten av gran og furu i bestand. Av hensyn til miljø, biologisk 

mangfold og friluftslivsinteresser er vi er ytterst skeptiske til at dette er planlagt. 

Vi understreker at Oikos — økologisk Norge er imot all bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler 

da dette forårsaker ubalanse i (agro)økosystemene og fordi giftfrie alternativ mot uønska 

vegetasjon/ugras finnes. 

Glyfosat er et systemisk bredspektra herbicid som virker på de fleste en- og tofrøblada arter, 

men ikke på gran og furu. Glyfosat inngår i ei rekke sprøytemiddel, blant annet i verdens mest 

utbredte herbicid Roundup produsert av kjemigiganten Monsanto. 

Det er ei rekke grunner til at giftsprøyting av skog med glyfosat ikke bør tillates: 

Glyfosat er vist å forårsoke fødselsskader hos froske- og kyllingembryo i konsentrasjoner 

mye lavere enn de som er tillatt i landbruket, viser ny forskning publisert i 2010. Denne 

forskninga ble iverksatt etter at det ble påvist en høg andel fødselsskader i Argentina i 

områder med Roundup Ready soya. Rapporten "Roundup and birth defects — Is the 

public being kept in the dark?"(2011) anbefaler et totalforbud inntil det er gjort ei 

uavhengig gjennomgang av kritisk forskning om glyfosat/Roundup. Kilde: 

http.//farmandranchfreedorn.org/sff/RoundupandBirthDefects.pdf  
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• Pga. helserisikoen har Roundup blitt forbudt i enkelte regioner i Argentina. Kilde: 

http://www.zonebour  se.corn/SOYBEAN-MCAL-FUTURES-SM-3885175/actualite/SOJA-

Les-Pays-Bas-veulent-un-sora-responsable-13940158/   

• Glyfosat er meget giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønsket 
langtidsvirkninger i vannmiljøet (bl.a. Rådet for plantevernmidler, 2004). En titt på 
kartene i søknadene viser at områder som ønskes sprøytet ligger svært nært vann. 

• Glyfosat kan forurense grunnvannet. 

• I et nytt EU-regelverk for plantevernmiddel vil det trolig bli forbudt med all sprøyting fra 
lufta. 

• Denne typen spr øyting har vært forbudt i Sverige siden slutten av 70-tallet. 

• Glyfosat dreper planter med grønne blad. Halvparten av alle rødlistearter lever i skog og 

vil være svært utsatt for sprøyting fra lufta. Det blir vanskelig å få fulgt Levende Skog 

standarden som sier det skal stå igjen 10 prosent lauvtrær. Det biologiske mangfoldet 

forsvinner og erstattes av monokulturer med gran. Levende Skog standarden sier at 

"Generelt sett er sprøyting i skog uønsket...". 

• I «Forskrift om berekraftig skogbruk» § 5. (miljøomsyn ved skogbrukstiltak) heter det 

også "I forynging av barskog skal ein tilstreve eit minimum på 10% lauvtre." Hvordan 

skal en oppnå dette når en vil sprøyte med glyfosat? 

• Ved glyfosatsprøyting fjernes næringsgrunnlaget for mange viltarter (elg, rådyr, 

skogsfug1). Når maten tas fra elgen, blir beiteskadene større, særlig på furu. For viltet er 

det særlig viktig å sette igjen rogn, selje og osp som i liten grad konkurrerer med 

bartrærne. 

I henhold til Naturmangfoldlovens § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) "... 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for." Helikoptersprøyting med glyfosat planlegges 

brukt for å få opp rene barskogsbestand etter flatehogst. En flatehogst er i seg selv en 

drastisk påvirkning på skogøkosystemet. Giftsprøyting øker den samlede belastningen 

på økosystemet og er derfor neppe akseptabelt i henhold til Naturmangfoldloven. Vi 

viser også til Naturmangfoldlovens § 9 om føre-var-prinsippet. 
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• Bienes viktigste trekkplante bringebær drepes. Glyfosat har direkte giftvirkning på biene 

som vil kunne dra middelet tilbake til kuben. Biene er allerede sterkt belastet og må 

beskyttes mot ytterligere stress. 

• Opplevelses- og rekreasjonsverdiene i turområder reduseres. I henhold til «Forskrift om 

spredning av plantevernmidler i skog» av 04.08.1987. Etter forskriftens § 1 skal det tas 

«...hensyn til både folkehelse, naturmiljø og friluftsliv...». 

• Går denne søknaden gjennom vil det skape presedens for andre søknader. 

Viltprofessor Olav Hjeljord ved UMB på As advarer også mot den planlagte glyfosatsprøytinga 

og viser til at dette vil gi økologiske ødeleggelser på en helt annen måte enn mekanisk rydding. 

Han uttaler til Østlandets Blad 21, januar 2012 at denne teppesprøyting tar maten fra fugl og 

dyr. 

På bakgrunn av alle disse motargumentene mot giftsprøyting i skog ber vi om at kommunene 

gjør et vedtak om et generelt forbud mot slik sprøyting. 

Manuell rydding av lauvtreoppslag og høge urter er et godt og giftfritt alternativ til giftsprøyting 

med glyfosat. Slik kan vekster som konkurrerer med gran og furu fjernes uten å ødelegge det 

biologiske mangfoldet. 

Hilsen 

(sign.) 
	

(sign.) 

Reidar Andestad 
	

Jon Magne Holten 

Daglig leder 
	

Fagsjef landbruk/saksbehandler 

Kopi sendt: 
Mattilsynet, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, 2381 Brummunddal 
Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelinga, pb. 325, 1502 Moss 
Pegasus Helicopter as, Gardermoen Vest, pb. 186, 2061 Gardermoen 
Viken Skog, Moreneveien 1, 1859 Slitu 

Oikos — økologisk Norge I Engebrets v& 3, 0275 Oslo I'l'o@oikos.no  www.oikos.no  
Tlf. 24 12 41 00 I Fax 24 12 41 01 Org.nr. 982 512 069 MVA 
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NATURVERNFORBUNDET I ØSTFOLD 
Postboks 220 
1702 SARPSBORG 

Sarpsborg, 19. januar 2012 

Viken Skog BA 
HØNEFOSS 

HELIKOPTERSPRØYTING AV SKOG MED GLYFOSAT 

Naturvernforbundet i Østfold registrerer at Viken Skog i samarbeid med Periscopus har 
planer om å helikoptersprøyte skog på diverse eiendommer i Indre Østfold med glyfosat. 

Naturvernforbundet i Østfold er i mot all bruk av sprøytemidler i skog uansett 
sprøytemetode, og spesielt ved bruk av upresise sprøytemetoder som helikoptersprøyting. 

Vår motstand er basert på følgende forhold: 

1. Glyfosat er meget giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet. En rekke små dammer i skog er ikke tegnet inn 
på kart og vil bli skadet av sprøytingen 

2. Stadig mer ustabilt vær øker faren for spredning til vann, og en regnbyge rett etter 
sprøyting vil føre til at giften fort kan havne i vann. 

3. I flere tilfelle er det oppdaget glyfosat i grunnvann, noe som blant annet kan ha 
sammenheng med kraftige regnskyll. Utvaskingen kan skje over lang tid 

4. Glyfosat dreper generelt planter med grønne blader, men ikke alle. Det er derfor 
grunn til å gå ut i fra at rødlistede arter også vil bli drept av sprøytingen 

5. Helikoptersprøyting planlegges brukt for å få opp rene barskogbestand etter 
flatehogst. En flatehogst er i seg sjøl en dramatisk påvirkning på økosystemene i 
skog. Giftsprøyting øker den samlede belastningen på økosystemet ytterligere og 
er således neppe akseptabelt i henhold til naturmangfoldloven 

6. I henhold til levende skog-standarden, som i stor grad er fulgt opp i PEFC-
standarden, og som Viken etter hva vi kjenner til slutter seg til, skal en på 
eiendommer med skogreising der det er mulig sikre minimum 10 % lauvinnslag 
på skogreisingsarealet. Forskriften om bærekraftig skogbruk har i praksis samme 
innhold: I folynging av barskog skal ein tilstreve eit minimum på 10% lauvtre. 

Vi kan ikke forstå hvordan det med helikoptersprøyting skal være mulig å sette 
igjen nok løvtrær til å dekke 10%-kravet 

7. Norge har forpliktet seg til å følge opp EU's vannrammedirektiv. Det innebærer at 
alle mulige midler må brukes for å bedre vannkvaliteten, herunder grunnvannet. 
Sprøyting med helikopter må sies å være i konflikt med vannrammedirektivet. 
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Vi er mildt sagt overrasket over at Viken kan være bekjent av en slik måte å behandle 
skog og forstyrre økosystemet på. Vi trodde det hørte til en forgangen tid og nevner at i 
Sverige har det vært lovforbud mot den typen sprøyting siden midt på 80-tallet. I et nytt 
EU-regelverk for plantevernmiddel vil det trolig bli forbudt med all sprøyting fra lutta. 

Viken Skog har i lengre tid slitt med å opprettholde den nødvendige miljøtroverdighet i et 
konkurranseutsatt marked og har vært nær ved å miste sitt miljøsertifikat. Vi forventer at 
Viken Skog tar sine egne påståtte miljøambisjoner på alvor og trekker seg bort fra all 
aktivitet i forbindelse med sprøyting av skog, i særdeleshet helikoptersprøyting. Isteden 
anbefaler vi Viken å bidra med informasjonsvirksomhet overfor skogeiere om 
mulighetene for altemative behandlingsmetoder. 

Med vennlig hilsen 
for styret i NATURVERNFORBUNDET I ØSTFOLD 

Ragnar Johnsen 
Nestleder 
mobilnr. 918 82 369 

Kopi:  
Fylkesmannen i Østfold 
Norges Naturvernforbund v/skogutvalget 
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Smaalenenes Avis 
Moss Avis 
Østlandets Blad 
Askim Kommune, Skogbruksetaten 
Eidsberg Kommune, Skogbruksetaten 
Spydeberg Kommune, Skogbruksetaten 
Hobøl Kommune, Skogbruksetaten 
Vestby Kommune, Skogbruksetaten 
Mattilsynet 
Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen 
Fylkesmannen i Akershus, Miljøvemavdelingen 

• • 	 - 	. 12P n 

Våler i Østfold, 26.01.2012 

Vedlagt er et åpent høringsinnlegg vedrørende det omsøkte tiltak med helikoptersprøyting av 
skog med giftstoffet Glyfosat, med høringsfrist 15.02.2012. 

Bernt Evensen, Texnesåsen 7, 1591 Sperrebotn 
Mob. 928 53 450 

1 vedlegg, 2 sider 



Om giftsprayting av utmark fra helikopter 

15. februar går høringsfristen ut for uttalelse om planlagt helikoptersprøyting med giftstoffet 
Glyfosat i skogene i flere kommuner i Indre Østfold og Follo. 

Man skulle ikke tro det var sant, at noen i 2011 på alvor kan søke om et slikt tiltak, etter alt 
som har skjedd av positiv utvilding innen miljøtankegang de siste 40 årene. 

Hensynet til naturgrunnlaget: 
Naturgrunnlaget av jord og vann er skapt gjennom tusener av år under stadig påvirkning av 
ytre elementer og langsom tilpasning mellom næringstilgang, plante- og dyreliv. Ytre 
påvirkninger med f.eks. gift utgjør en plutselig kunstig påvirkning (forurensning) som vil 
skade dette naturgrunnlaget. 

Moralsk sett eier grunneierne ikke selve naturgrunnlaget, kun avkastningen av det samme. 
De går derfor utenfor sin moralske rett dersom de skader dette naturgrunnlaget. 

Hensynet til plantelivet: 
Skogen består ikke bare av nyttbare trær, det er tusener av andre plantearter der som er mye 
viktigere, i den store sammenhengen. De er gjensidig avhengig av hverandre, og hvis man 
systematisk utrydder noen arter, påvirker det hele biotopen. 

Å eie skogen innebærer å forvalte med ansvar hele biotopen, med rett til å hente ut et 
vekstoverskudd på en bærekraftig måte. 

Hensynet til dyrelivet: 
Bitte små kryp suger i seg gift, store kryp spiser små kryp, fugl, fisk og smådyr spiser store 
kryp, fugler spiser bær, rovfugl og rovdyr spiser små dyr og fugl, noen av oss spiser også dyr 
og fugl fra skogen, hele næringskjeden tar skade av giftstoffene, det er noe vi med sikkerhet 
vet. 

Gjennom de siste 40 år har vi i Norge arbeidet for økt miljøbevissthet og et strengere regime 
mot forurensning og annen skadelig påvirkning av natur. Det aktuelle sprøyteprosjektet fra 
skogeiere er et utrolig historieløst og primitivt tiltak som vil ha motsatt virkning. 

Hensynet til friluftslivet: 
Folk forventer at naturen er ren og ufarlig i forhold til kunstige "tilsetninger", det er ikke det 
man skal passe seg for. Det er på grunn av den naturlige renheten og opplevelsen av frisk luft, 
rent vann og ren vegetasjon man søker ut for å hente inspirasjon og krefter. Man vil vise barna 
at det tross vår urbane kultur ennå er mulig å finne spiselig mat i naturen selv. 

Utmarka har i dag mange funksjoner, ikke bare forretningsmessig skogsdrift. Det er allment 
akseptert og rettskraftig at også andre enn grunneier har fri tilgang til all utmark for friluftsliv, 
sanking av bær og sopp og mosjonsidrett. Dessverre ser en ganske ofte at den "profesjonelle" 
skogsdriften raserer skogen nær befolkede områder slik at det går ut over de andre 
bruksområdene. Sprøyteprosjektet er et nytt tegn på at skogsdriftbransjen ligger langt etter de 
fleste andre bransjer i miljøtankegang. 

Når det gjelder selve metoden med helikopter, så er den uansett svært problematisk: 
Det er umulig med helikopter å. avgrense sprøyting til eksakte eiendomsgrenser eller områder, 
resultatet vil være at man "dessverre" kom til å sprøyte en hage eller et tjern. 



Det er umulig å dosere slik helikoptersprøyting til en jevnt fordelt mengde pr. m2, resultatet 
vil være store variasjoner i dosering og gjenliggende konsentrasjoner med gift. 
Vi har selv opplevd under plukking av bringebær i Sverige at vi kjente en rar lukt av bærene, 
de smakte gift, og vi måtte kaste alt sammen og reise derifra. 

Det er umulig å skilte eller på annen måte varsle alle som har tenkt seg ut i skog og mark. 
Folk vil bli generelt skeptiske og konsekvensen vil bli at barn nektes å leke i skogen eller at 
voksne avstår fra bærplukking eller turgåing, i praksis vil skogen bli stengt i flere måneder. 

Følgelig: 

Kommunale myndigheter, Mattilsynet, Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Akershus 
må se sitt ansvar i å stoppe dette aktuelle prosjektet i Indre Østfold ut fra "føre var 
prinsippet", før høringsfristen 15.februar 2012. 

Giftsprøyting av utmark må forbys ved lov, det kan det ikke være noen tvil om. 
Regjeringens organer sitter med ansvar for å fremme lovforslag og Stortinget må vedta. 

Bernt Evensen, Våler i Østfold 



Vegard Aarnes 
	 \led?,655  

Fra: 	 Jon Weng 
Sendt: 	 12. januar 2012 16:06 
Til: 	 Vegard Aarnes 
Emne: 	 VS: Sprøyting av skog 

	Opprinnelig melding 	 
Fra: David Lundsrud [mailto:bisverm@online.no]  
Sendt: 11. januar 2012 20:21 
Til: Jon Weng 
Emne: Sprøyting av skog 

Hei. 
Jeg har fått høre at det skal sprøytes skog i Askim.Spydeberg.Hobøl. 
Jeg er birøkter og har kuber i disse områder.Sprøyting og bier hører ikke sammen.Får 
biene sprøytemiddel på seg og vender tilbake til kuben dør den.Det er 
bringebærblomsten som er hovedtrekket og blir besøkt av mange tusen bier.Det er også 
flere birøktere i samme område som er medlem av indre østfold birøkterlag og eidsberg 
birøkterlag.Jeg vil ha oversikt over områder som det gjelder og tidspunkt.Vis det skal 
sprøytesmå det gjøres etter kl 23 om kvelden.Dere må kontakte birøkterlagene å vaske 
de det gjelder.Jeg er avhengi av naturen med blomstring.Derfor er jeg meget imot dette 
som kan skje.Det er synd at naturen blir ødelagt.Mine bigårder er registrert hos 
Mattilsynet med kartkordinater.Jeg håper dere sier nei til sprøyting og gir meg en 
tilbakemelding om hva som skjer. 
MVH David Lundsrud Glomvikveien 63 1815 Askim MOB 41205038 
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