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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av bilaga II till jord- och skogsbruksministeriets förordning
om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt
testning och riskbedömning av spridningsutrustning
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras bilaga II till jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/2016) om kraven på
utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av
spridningsutrustning, som följer:
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Bilaga II
Typer av spridningsutrustning, tidsplaner för testning av spridningsutrustning och
befrielse från testning
Tidsplan för testning, grupp 1:
Testning ska ha utförts senast den 26 november 2016. Efter detta är intervallen för
testning fem år fram till slutet av 2020. Därefter är intervallen för testning tre år.
Typer av utrustning för spridning av växtskyddsmedel
A

Spridningsutrustning med horisontell sprutbom vars bom är över tre
meter, inbegripet växtskyddssprutor som monterats på såningsmaskiner
och radsprutor

B

Spridningsutrustning för besprutning av buskar och träd

C

Stationär och semimobil spridningsutrustning där sprutans tank är ≥ 25 l
eller arbetstrycket är ≥ 15 bar eller bommen är över tre meter bred

D

Spridningsutrustning som är över eller under tre meter och som
monterats på skördetröskor

E

Spridningsutrustning som monterats på tåg

F

Spridningsutrustning som monterats på luftfartyg

G

Annan utrustning än den som avses i punkt H−R

För ny spridningsutrustning som hör till spridningsutrustning av typ A–G och som uppfyller
kraven i punkt II i bilaga I, ska den första testningen utföras inom fem år från det att
spridningsutrustningen skaffats.
Tidsplan för testning, grupp 2:
Testning första gången senast den 26 november 2026. Efter detta är intervallen för
testning tio år.
Typer av utrustning för spridning av växtskyddsmedel
H

Spridningsutrustning med horisontell sprutbom vars bom är högst tre
meter bred, inbegripet radsprutor

I

Stationär och semimobil spridningsutrustning där sprutans tank är
mindre än 25 l och arbetstrycket är mindre än 15 bar och bommen är
högst tre meter bred

J

Dimsprutor avsedda för lokal användning och varmdimningsaggregat
(varmdimnings- och kalldimningssprutor), exklusive handhållen och
handdriven utrustning

K

Torrbetningsaggregat som monterats på såningsmaskiner

L

Industriella betningsaggregat för utsäde

M

Avstrykare, exklusive handhållna enheter och avstrykare av typen
ryggburna sprutor

För ny spridningsutrustning som hör till spridningsutrustning av typ H–M och som skaffas
efter den 26 november 2026 och som uppfyller kraven i punkt II i bilaga I, ska den första
testningen utföras inom tio år från det att spridningsutrustningen skaffats.
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Spridningsutrustning som inte behöver testas
Typer av utrustning för spridning av växtskyddsmedel
N

Handhållen spridningsutrustning och ryggburna sprutor

O

Betningsaggregat som monterats på spannmålsskruvar

P

Potatisbetningsaggregat i lager eller sättningsmaskiner, exklusive
potatisbetningsaggregat av typen bomsprutor

R

Spridningsutrustning som används för att sprida bekämpningsmedel
mot rotröta eller motsvarande bekämpningsmedel i skog

