
  

   
 

Mattilsynet 
Avdeling nasjonale godkjenninger 
 

 
 

Saksbehandler: Ronny Berdinesen, 
Audun Storset 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

Sencor SC 600 – metribuzin, Avstandskrav til overflatevann med og 
uten avdriftsreduksjon gjeldende for dispensasjoner i potet og gulrot 
 
Vi viser til søknader fra Norsk Landbruksrådgiving mottatt 30.11.2021 og 12.01.2022 om 
dispensasjon for bruk av Sencor 600 SC mot frøugras i potet, karve og gulrot, samt vedtak av 
06.01.2022 og 18.02.2022.  
 
Bakgrunn 
I e-post av 19.01.2022 stilte NLR spørsmål om det kan gis reduserte avstandskrav til overflatevann 
med avdriftsreduksjon for dispensasjonene for bruk av Sencor 600 SC.  
 
Regelverk 
Godkjenning av plantevernmidler er regulert i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler. 
Det følger av forskriften § 3 at Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 gjelder 
som norsk forskrift. Forordningen artikkel 53 gjelder nødsituasjoner på plantevernområdet, og gir 
hjemmel for å gjøre unntak fra artikkel 28 om godkjenning av plantevernmidler i inntil 120 dager 
når det foreligger særlige omstendigheter som gjør at det ikke er mulig håndtere situasjonen med 
godkjente preparater. 
 
Vedtak 
I medhold av § 29 i forskrift av 6. mai 2015 nr 455 om plantevernmidler og artikkel 53 i vedlegg til 
samme forskrift, Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, innvilger Mattilsynet, 
Region Stor-Oslo at avstandskravet til overflatevann kan gjøres smalere ved å redusere 
sprøyteavdriften i henhold til tabell i vedtaket. Dette gjelder for begge dispensasjonene gitt for 
Sencor 600 SC i 2022. 
 
Godkjenningen gis under følgende betingelser: 
 
Faremerking 
SPe 3 For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 10 
meter fra overflatevann (Se Bruksvilkår for å beskytte miljøet). 
 
Bruksvilkår for å beskytte miljøet 
Avstandskrav til overflatevann  

Deres ref:    
Vår ref: 2016/4659     
Dato: 01.04.2022   

Norsk Landbruksrådgiving 
Osloveien 1 
1433 ÅS 
Att.: Anne Kraggerud 
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Avstandskravet til overflatevann kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til 
tabellen.  

Avstandskrav til overflatevann med og uten avdriftsreduksjon 

Avdriftsreduksjon (%)  0 %  ≥ 50 % ≥ 75 % ≥ 90 % 

Avstand til overflatevann 10 m 5 m  3 m 3 m 

Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets 
nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen. 
 
Tilleggsetikett 
Søker er ansvarlig for å legge ved en tilleggsetikett på norsk som stemmer overens med 
vedtakene gitt for Sencor 600 SC, og at de som skal håndtere plantevernmiddelet følger 
informasjon på tilleggsetikettene. Tilleggsetikettene skal oppdateres med den nye faremerkingen 
gitt i dette vedtaket. Mattilsynet godkjenner ikke tilleggsetiketter ved dispensasjoner og publiserer 
ikke disse på sine hjemmesider. 
 
Gebyr 
Med hjemmel i forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra 
Mattilsynet og forskrift 6. mai 2015 nr. 462 om endringer i gebyrforskriftene i matforvaltningen skal 
det betales et gebyr etter at vedtaket er fattet. Gebyret for dispensasjonene ble fakturerte i 
forbindelse med vedtakene av 06.01.2022 og 18.02.2022. 
 
Klageadgang 
Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet instans (Mattilsynet, Hovedkontoret) i 
henhold til forvaltningslovens bestemmelser om dette, jf. lovens kapittel VI. Klagefristen er tre uker 
fra tidspunkt for underrettelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29 1. ledd. Eventuell klage rettes 
til Mattilsynet, Region Stor-Oslo på e-post postmottak@mattilsynet.no.  
 
Mattilsynet fraskriver seg ethvert ansvar for skade som måtte oppstå ved salg og bruk av 
plantevernmidler. 
  
Med hilsen 
 
 
 
Abdelkarim Abdellaue                                                                         Ronny Berdinesen 
avdelingsleder                                                                                     seniorrådgiver                                                                                  
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