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Jord- och skogsbruksministeriets förordning om spridning av
växtskyddsmedel genom flygbesprutning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom.
i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011):

1§
Tillämpningsområde
I denna förordning föreskrivs om det i 22 § i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)
avsedda förfarande som ska iakttas vid spridning av växtskyddsmedel genom
flygbesprutning och om anmälningar som ska göras om spridningen.
2§
Uppgifter som ska anges i ett beslut om flygbesprutning

Ett beslut om flygbesprutning ska uppta följande uppgifter:
1. den skadegörare som ska bekämpas,
2. växtskyddsmedlets namn, de verksamma ämnen det innehåller samt de
tillsatser som eventuellt ska användas och den mängd medel som ska spridas
per hektar,
3. den planerade spridningstidpunkten,
4. den spridningsmetod som används,
5. namn och kontaktuppgifter för den som utför flygbesprutningen,
6. namn och adress i fråga om markägarna i spridningsområdet, samt
7. spridningsområdets gränser angivna på en grundkarta eller motsvarande karta.
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3§
Område där flygbesprutningen utförs
Från områdets gräns ska det vara minst 400 meter till närmaste bebodda byggnad och
minst 100 meter till vattendrag, vattencistern, vattentäkt och skyddsområde för den eller till
ett i naturvårdslagen (1096/1996) avsett naturskyddsområde.
Den myndighet som beslutar om flygbesprutningen kan av särskilda skäl avvika från
bestämmelserna i 2 mom. efter att ha hört närings-, trafik- och miljöcentralen.
4§
Anmälningsskyldighet

Den myndighet som enligt 20 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel beslutar om
flygbesprutningen ska senast två veckor före besprutningen delge närings-, trafik- och
miljöcentralen, arbetarskyddsmyndigheten samt miljövårds- och miljö- och
hälsoskyddsmyndigheterna beslutet om flygbesprutning samt lämna de i 2 § 2–5 punkten
avsedda uppgifterna till markägarna i spridningsområdet. Beslutet om flygbesprutning ska
dessutom sändas till Säkerhets- och kemikalieverket.
Den myndighet som beslutar om flygbesprutning ska i mån av möjlighet se till att de som
bor i närheten av spridningsområdet informeras om flygbesprutningen och om tidpunkten
för inledande av den minst en vecka innan spridningen inleds.
Vid behov ska spridningen av växtskyddsmedel genom flygbesprutning meddelas på
skyltar som sätts upp i terrängen vid sådana rutter där allmänheten huvudsakligen rör sig.
Om spridningen inte kan inledas vid den meddelade tidpunkten, ska den nya tidpunkten
meddelas dem som nämns i 1 och 2 mom. Anmälan ska om möjligt göras i förväg.
5§
Utförande av flygbesprutning

Flygbesprutning får utföras bara om vindens medelhastighet är högst 2,5 meter per
sekund och det inte förekommer luftströmmar som skulle kunna transportera
växtskyddsmedel från flygbesprutningsområdet. Om helikopter används för spridning av
växtskyddsmedel får spridning utföras när vindens hastighet är högst 5 meter per sekund.
6§
Anmälan av fel i spridningen

Om växtskyddsmedel har brett ut sig över ett område på vilket det inte var avsett att
spridas, ska områdets ägare eller innehavare underrättas om detta utan dröjsmål. Om
växtskyddsmedel har brett ut sig utanför målområdet i en sådan mängd att det är
nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för avvärjande av den risk eller olägenhet som detta
medför, ska den myndighet som beslutat om flygbesprutningen och närings-, trafik- och
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miljöcentralen, samt miljövårds- och miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna underrättas om
detta utan dröjsmål.
7§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2012.
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om
spridning av växtskyddsmedel från luften (60/07).

Helsingfors den 25 april 2012

Jord- och skogsbruksminister

Jari Koskinen

Jordbruksöverinspektör

Tove Jern

