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I “Pesticidhandlingsplan II” er et
af elementerne anlæggelsen af
10-12 meter brede sprøjtefrie
randzoner langs målsatte vand-
løb (målsatte vandløb er klassifi-
ceret af de lokale miljømyndig-
heder, og de udgør ca. 40% af
alle vandløb i Danmark) og søer.

Målet er et areal på mini-
mum 20.000 ha sprøjtefri rand-
zoner inden udgangen af år
2002, et areal, der udgør 40% af
det totale randzoneareal langs
målsatte søer og vandløb. For-
målet er at reducere belastnin-
gen af vandmiljøet med pestici-
der.

Bredden af generelle, sprøjte-
frie randzoner langs visse typer
vådområder udgør minimums-
krav. For en række pesticider er
der ud fra økotoksikologiske ri-
sikovurderinger fastsat indivi-
duelle afstandskrav til vådområ-
der, som kan være mere vidtgå-
ende end de generelle bestem-
melser. Disse individuelle af-
standskrav for pesticider er i de
fleste lande, herunder Danmark,
fastsat på baggrund af en for-
ventet mulig koncentration i for-
skellige afstande fra det sprøjte-

de areal som følge af afdrift un-
der “normale” sprøjtebetingel-
ser.

Danmark
Ved godkendelsen af plantebe-
skyttelsesmidler foretages der en
vurdering af midlets giftighed

for vandlevende organismer og
ud fra denne vurdering fastsæt-
tes der afstandskrav til vådom-
råder. Da der ikke eksisterer ge-
nerelle krav til sprøjtefri zone
langs vandløb kan der forekom-
me planteværnsmidler, som må
anvendes uden noget afstands-
krav til vandløb.

Lovgivningen vedrørende den 2
meter brede dyrkningsfri bræm-
me langs vandløb omfatter såle-
des ikke pesticidanvendelse.

Sverige
I Sverige er der udarbejdet et
meget detaljeret system til bereg-
ning af beskyttelsesafstand un-
der forskellige sprøjteforhold. De
forhold, der skal tages i betragt-
ning, er sprøjteteknik og dose-
ring samt markstørrelse og kli-
maforhold. Det betyder, at be-
skyttelsesafstanden fastsættes
umiddelbart før marksprøjtnin-
gen. Hvis der i vindretningen fra
den mark, som skal sprøjtes, lig-
ger særligt følsomme områder
såsom vandløb, økologisk dyr-
kede arealer, beboelser etc., øges
beskyttelsesafstanden væsent-
ligt.

På baggrund af landmandens
valg af sprøjteteknik og dosering
samt måling af temperatur og
vindhastighed før sprøjtning an-
giver vejledningen, hvilken be-
skyttelsesafstand der skal holdes
til naboområder i vindretningen.
Ved anvendelse af slæbedug
samt ved båndsprøjtning må der
ved udregningen anvendes en
lav bomhøjde, hvilket resulterer i
en mindre beskyttelsesafstand.
Det samme gør sig gældende for
2 afdriftsreducerende marksprøj-
tetyper, Lehnerbom (en afskær-
met sprøjtebom) samt Hardi
Twin.

Under normalt forekommen-
de sprøjteforhold kan den anbe-
falede beskyttelsesafstand  vari-
ere fra 3 meter til over 50 meter.

ukrudtsbestande, hvis der efter-
følgende genetableres græsbe-
voksning.

Tyskland
Der findes intet generelt af-
standskrav til vandløb. I enkelte
forbundslande findes der imid-
lertid lovgivning, for eksempel i
forbindelse med vandindvin-
dingsområder, som foreskriver
sprøjtefri randzoner langs vand-
løb. Afstandskravet varierer mel-
lem forbundslandene, men kan
være op til en 6 meter bred zone.

I Tyskland arbejdes der med
et system til bedømmelse af af-
driftsrisikoen med sprøjtesyste-
mer og -dyser. På Biologische
Bundesanstalt, BBA, udføres der
en lovpligtig typegodkendelse af
sprøjteudstyr. Denne typegod-
kendelse omfatter 3 krav til ud-
styret:
1. Ensartethed i enkeltdyse-

ydelse
2. Ensartethed i fordeling under

bom
3. Krav til afdriftsstyring.

Hvis sprøjteudstyret ikke kan
opfylde de 3 krav, må det ikke
forhandles i Tyskland. BBA ar-
bejder samtidig med en forteg-
nelse over “afdriftsreducerende
udstyr”. Udstyr, der er optaget
på listen, får en karakter for af-
driftsreducerende evne.

Ved godkendelsen af plante-
værnsmidler fastsættes der et
afstandskrav til vandløb ud fra
midlets egenskaber samt den an-
vendte sprøjtetekniks afdriftsre-
ducerende evne. Hvis der anven-

des udstyr, der står opført på li-
sten over “afdriftsreducerende
udstyr” vil afstandskravet være
mindre, end for udstyr, som ikke
er opført på listen. De sprøjtetek-
nikafhængige afstandskrav skal
fremgå af produktets brugsan-
visning.

Denne lovgivning er relativt
ny, og pr. 1 marts 2000 er det kun
for enkelte nygodkendte plante-
værnsmidler, der finder anven-
delse i frugt- vin- og humlekultu-
rer, hvor etiketten foreskriver at
det er muligt at mindske den
sprøjtefri zone ved anvendelse af
afdriftsreducerende udstyr. Visse
typer luftinjektionsdyser til almin-
delige marksprøjter er optaget på
listen, men endnu ikke knyttet til
et middels godkendelse.

Holland
Pr. 1 januar 2000 er der indført
nye regler omkring sprøjtefrie/
afgrødefri zoner i Holland. Ef-

fekten af tiltagene skal revurde-
res ved udgangen af 2002, hvor
der er indbygget mulighed for at
skærpe kravene. Lovgivningen
vedrører plantebeskyttelse på de
yderste 14 meter langs kanaler/
vandløb. I denne zone må mark-
sprøjtning kun foretages med
lav-drift dyser kombineret med
kantdyse i yderposition samt en
bomhøjde på maksimalt 0,5 me-
ter, eller en teknik der har doku-
menteret tilsvarende afdriftsre-
duktion.

Ved anvendelse af denne tek-
nik skal der være en sprøjtefri
randzone på 1,5 meter til vand-
løb i intensivt sprøjtede afgrøder
som kartofler og diverse fri-
landsgrønsager. Den sprøjtefri
zone kan reduceres til 1 meter,
hvis der anvendes sprøjter med
luftledsagelse, tunnelsprøjter, el-
ler hvis der etableres en fangaf-
grøde på randzonearealet.

I mindre intensivt sprøjtede
afgrøder, herunder kornafgrø-

Oversigt over randzoner i visse europæiske lande

Land Generel randzone til vandløb Teknikafhængig
Danmark Ingen Nej
Sverige 6 meter Fra 3 til over 50 m
Norge Ingen (under revision) Nej
Finland 0,6 meter Nej
Tyskland 5 - 6 meter Smallere med afdriftsreducerende udstyr
Holland Afgrødeafhængig Fra 0,25 - 14 meter
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25 cm bomhøjde       40 cm bomhøjde       60 cm bomhøjde Der er krav om føring af sprøjte-
journal med beskrivelse af de
teknikker og klimaforhold, der
har ført til den beregnede be-
skyttelsesafstand. Det anbefales
at anvende en sprøjtefri rand-
zone på 6 meter langs vandløb.
For Danisco’s avlere er dette dog
et krav.

Norge
Ved godkendelsen af plantebe-
skyttelsesmidler foretages der en
vurdering af midlets giftighed
for vandlevende organismer, og
ud fra denne vurdering fastsæt-
tes der afstandskrav til vådom-
råder. Da der ikke eksisterer ge-
nerelle krav til sprøjtefri zone

langs vandløb kan der forekom-
me planteværnsmidler, som må
anvendes uden noget afstands-
krav til vandløb. Reglerne er p.t.
under revision.

Finland
Der er et generelt krav om 0,6
meters sprøjtefri randzone langs
vandløb ved dyrkning af en ræk-
ke afgrøder. I forbindelse med
miljøstøtteordninger er der fast-
sat bredere sprøjte- og gødnings-
fri randzoner hvis bredde afhæn-
ger af vandløbets størrelse og
kvalitet. Flyvehavrebekæmpelse
må dog foretages indenfor disse
randzoner, ligesom der er mulig-
hed for at bekæmpe meget store
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Dysetype

Over 50 m

25 cm bomhøjde       40 cm bomhøjde       60 cm bomhøjde

Eksempel på beregning af beskyttelsesafstand til særligt følsomme områder som
vandløb ved marksprøjtning efter de svenske regler. Der er vist afstandskravene
ved kombinationer af 3 bomhøjder og 3 forskellige dysetyper. De viste eksempler
er ved en temperatur på 5ºC og en vindhastighed på 3 m/s, samt en mark, der
har en bredde på over 96 m i vindretningen. I figuren ovenover ses beskyttel-
sesafstanden, hvis der anvendes normaldosis mens figuren på side 4 viser de til-
svarende tal såfremt der anvendes kvart normaldosering.

Slæbedugen består af et parallelogram, hvorpå dyserne er monteret. Dyserne er
bagudvinklet og med en indbyrdes afstand på 33,3 cm. Bagudvinklingen og den
lille dyseafstand sikrer en ensartet fordeling ved en lav dysehøjde. Foran på pa-
rallelogrammet er der monteret en kraftig plastdug. Ved ujævnheder i terrænet
sørger denne konstruktion for, at dyserne individuelt har en konstant afstand til
sprøjtemålet. Parallelogrammet sikrer en konstant vinkling og dermed fordeling
af sprøjtevæske selv i ujævnt terræn.
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der, kræves der kun 25 cm sprøj-
tefri/afgrødefri zone.

Ved lav-drift dyser forstås i
den forbindelse dysetyper der
reducerer afdriften med mindst
50% i forhold til en referencedy-
se. Kantdyser er dyser med et
asymmetrisk spredebillede. Når
kantdyser anvendes i den yder-
ste dyseposition ved sprøjtning
langs markkanten undgås direk-
te sprøjtning udenfor det dyrke-
de areal. Sprøjtning er ikke til-
ladt ved vindhastigheder på
over 5 m/s.

Storbritannien
I marts 1999 blev der indført et
nyt system (LERAP, Local
Environmental Risk Assessment
for Pesticides) til fastsættelse af
sprøjtefri randzoner langs vand-
løb. Tidligere var der langs
vandløb og søer en generel
sprøjtefri zone på 6 meter fra
vandkanten. Dette er nu ændret
til 5 meter sprøjtefri zone fra
vandløbets top. LERAP syste-
met indebærer, at det er muligt
at reducere den sprøjtefrie zones
bredde såfremt der anvendes
specielt afdriftsreducerende ud-
styr, reduceret dosering, samt ta-
ges hensyn til vandløbets stør-
relse.

Muligheden for at reducere
den sprøjtefrie zones bredde
gælder dog alene for pesticider,
som ikke indeholder organo-
phosphater eller syntetiske py-
rethroider. LERAP systemet in-
debærer, at marksprøjtetyper el-
ler dysetyper ved en officiel af-
prøvning kan tildeles en lav-

drift bedømmelse. Testen inde-
bærer at udstyret i markforsøg
eller vindtunnel sammenlignes
med et referenceudstyr, der er
defineret som en uafskærmet
sprøjtebom udstyret med almin-
delige fladsprededyser størrelse
“03” ved et tryk på 3 bar. Det af-
prøvede udstyr klassificeres her-
efter ind i en af fire grupper
(stjerne tildeling), se ovenståen-
de tabel.

LERAP bedømmelse Afdriftsresultat

Ingen Afdrift på mere end 75% af reference
1 stjerne Afdrift på 50-75% af reference
2 stjerner Afdrift på 25-50% af reference
3 stjerner Afdrift på under 25% af reference

Alt udstyr, der ikke har været
igennem afprøvningen, klassifi-
ceres som referencen (ingen stjer-
ner). Pr. 1 marts 2000 er en række
injektordyser testet og har opnå-
et den trestjernede klassifikation.
Ved sprøjtning nær små vandløb
med normaldosering af et herbi-
cid er den krævede sprøjtefrie
zone henholdsvis 5, 4, 2 og 1 me-
ter med udstyr der er bedømt til
ingen, 1, 2 eller 3 stjerner.

Sammenfatning

I Pesticidhandlingsplan II er et af
virkemidlerne anlæggelsen af
10-12 meter sprøjtefrie randzo-
ner langs målsatte vandløb.
I flere af vores nabolande har øn-
sket om beskyttelsen af vand-
løbsmiljøer ligeledes ført til en
skærpelse af lovgivningen ved-
rørende sprøjtning langs vand-
miljøer. I de nabolande, hvor der
er foretaget ændringer indenfor
de sidste år, er kravene til sprøj-
tefri randzoner fastsat ud fra ri-
sikovurderinger. I flere af vores
nabolande er afstandskravene til
vandmiljøer og andre følsomme
områder ved sprøjtning således
afhængige af den anvendte
sprøjteteknik samt eventuelt an-
dre væsentlige faktorer, der på-
virker risikoen for sprøjteafdrift.

Ud fra et rent fagligt syns-
punkt er det naturligt, at af-
standskravet differentieres ud
fra sådanne forudsætninger, da
klimaforhold og valg af sprøjte-
teknik har stor betydning for af-
driftens omfang. Dette fremgår
eksempelvis af det svenske re-
gelsæt, som er fastsat ud fra den
forudsætning, at en sprøjtning
maksimalt må medføre en given
koncentration af pesticid ved

vandløbet. Med denne forudsæt-
ning varierer de fastsatte af-
standskrav fra 3 meter’s afstand
under gunstige sprøjteforhold og
med anvendelse af afdriftsredu-
cerende teknik og op til 50 meter
afstand under ugunstige forhold
med afdriftsfølsom sprøjtetek-
nik. I princippet er de teknikaf-
hængige afstandskrav i Tysk-
land, Holland og Storbritannien
fastsat ud fra samme princip.

Variable afstandskrav stiller
krav til den enkelte jordbrugers
moral, da kontrol vil være meget

Med fladsprededyser anvendes en bomhøjde, der sikrer dobbelt overlappende
spredebillede for at opnå en ensartet fordeling. Når den yderste omgang af
marken sprøjtes medfører dette, at en del af sprøjtevæsken fra den yderste dyse
på bommen udsprøjtes direkte på naboarealet til den behandlede mark. Ved at
anvende en kantdyse, med det asymmetriske spredebillede, i yderste position
på bommen, undgås denne oversprøjtning. På billedet er kantdysen vist til
højre (Foto Hardi International).

vanskelig. Med variable sprøjte-
teknikafhængige afstandskrav
må der til gengæld forventes
langt større fokus på sprøjtetek-
nik, såvel fra jordbrugerne som
fra fabrikanterne.

Det er nødvendigt, idet over-
holdelse af et generelt afstands-
krav ikke i sig selv er en garanti
for, at uønskede påvirkninger i
følsomme naboområder undgås.
Et sådant fokus er samtidig en
nødvendig forudsætning for, at
fabrikanter af sprøjteteknik fort-
sat tilskyndes til at udvikle af-
driftsreducerende udstyr.
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Eksempel på reduktion i målt afdrift 1-5 meter fra sprøjtet areal ved kombina-
tion af afdriftsreducerende udstyr, målt i forhold til traditionel marksprøjte ud-
styret med størrelse ‘03’ fladsprededyser. Det afdriftsreducerende udstyr der er
anvendt er de grovtforstøvende luftinjektionsdyser, AI03 eller AI04, luftledsa-
gelse efter Twin princippet, samt en asymmetrisk kantdyse. Anvendelsen af
kantdyse har størst betydning for de nærmeste 0-2 meter.


