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Forord 
Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2021 en undersøkelse om bruken av planteverntiltak i veksthus 

i 2020. Undersøkelsen gjaldt produksjonene blomstrende potteplanter, snittblomster, 

utplantingsplanter og sommerblomster, dekorasjonsplanter, salat, urter, tomat og agurk. Tidligere 

er det gjennomført undersøkelser om bruk av planteverntiltak i veksthus i 2008, 2012 og 2015. Den 

første undersøkelsen hadde preg av metodeutprøving, og resultatene kan ikke fullt ut 

sammenliknes med resultatene for de senere undersøkelsene. 

Resultatene inngår i informasjonsgrunnlaget for å vurdere og begrense helse- og miljørisiko ved 

bruk av plantevernmidler. Landbruksdirektoratet har gjennom tilskudd fra handlingsplan for 

bærekraftig bruk av plantevernmidler finansiert undersøkelsen. 

Denne rapporten inneholder beskrivelser av metode, usikkerhet og flere resultater i form av 

diagrammer og tabeller.  

Publikasjonen er utarbeidet av seniorrådgiver Per Amund Aarstad og seniorrådgiver Berit Bjørlo ved 

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnærings-statistikk. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) gav 

nyttige tips knyttet til utarbeidelse samt testing av spørreskjema og har bidratt med bilder av 

nytteorganismer.  

Prosjektstøtte: Landbruksdirektoratet  

Statistisk sentralbyrå, 7. februar 2022 

Per Morten Holt 
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Sammendrag 
Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2021 en elektronisk undersøkelse over rapporterings-

plattformen Altinn for å kartlegge bruken av ulike planteverntiltak i veksthus i 2020. Undersøkelsen 

gjaldt produksjonene blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og 

sommerblomster, dekorasjonsplanter, salat, urter, tomat og agurk.  

Resultatene fra undersøkelsene er et hjelpemiddel for nasjonale myndigheter i arbeidet med å 

overvåke bruken av plantevernmidler, og å nå fastsatte mål om redusert helse- og miljørisiko ved 

bruk av slike midler. Resultatene inngår også i internasjonal statistikk. EU-forordning 1185/2009, 

som er EØS-relevant, stiller krav til innhenting av data om bruk av plantevernmidler.  

Undersøkelsen, som var en fulltelling med svarplikt, omfattet 346 veksthusbedrifter. Etter frafall og 

korreksjoner av populasjonen, satt en igjen med 328 bedrifter.  

Det ble benyttet nytteorganismer (biologiske midler) minst én gang på 45 prosent av arealene med 

prydplanter og på 89 prosent av arealene med spiselige vekster. Av prydplantene var det 

blomstrende potteplanter som hadde høyest andel av arealet med bruk av biologiske midler. Her 

ble 73 prosent behandlet med biologiske midler minst én gang, mens 57 prosent av arealet med 

dekorasjonsplanter, 46 prosent av snittblomstarealet og 23 prosent av arealet med utplantings-

planter og sommerblomster ble behandlet. Av de spiselige kulturene var det agurk som hadde 

høyest andel biologisk behandling. Her ble tilnærmet hele arealet behandlet med nytteorganismer 

minst én gang. Ellers ble 93 prosent av tomat-arealet, 88 prosent av urtearealet og 41 prosent av 

salatarealet behandlet med ulike nytteorganismer. 

Biologisk behandling hvor hovedskadegjøreren var trips utgjorde størst andel av det akkumulerte 

arealet (samlet areal av alle gjentak av behandlinger) i snittblomster, utplantingsplanter og 

sommerblomster, blomstrende potteplanter og dekorasjonsplanter med henholdsvis 74, 41, 36 og 

35 prosent. Behandlinger mot bladlus stod for størst andel i salat og urter som begge utgjorde 45 

prosent av det akkumulerte arealet. På areal av tomat utgjorde derimot behandlinger mot mellus 

størst andel av det akkumulerte arealet med 45 prosent, mens for agurk utgjorde spinnmidd størst 

andel med 33 prosent. 

Det ble benyttet kjemiske plantevernmidler minst én gang på 79 prosent av arealene med 

prydplanter og på 29 prosent av arealene med spiselige vekster. Kjemiske plantevernmidler ble 

benyttet minst én gang på 90 prosent av areal med blomstrende potteplanter, mens det ble 

benyttet på henholdsvis 84, 71 og 67 prosent av areal med dekorasjonsplanter, utplantingsplanter 

og sommerblomster og snittblomster. På areal med salat ble 49 prosent av arealet behandlet 

kjemisk, mens 41 prosent av agurkarealet ble behandlet minst én gang. 21 prosent av tomatarealet 

og kun 4 prosent av arealet med urter ble behandlet kjemisk minst én gang. 

Kjemiske plantevernmidler deles inn i hovedgruppene ugrasmidler, soppmidler, skadedyrmidler og 

vekstregulatorer. Ugrasmidler blir i liten grad benyttet i veksthuskulturene. Vekstregulatorer brukes 

i prydplanter for å endre utseendemessige egenskaper. For alle typer prydplanter sett under ett, 

utgjorde vekstregulatorene 59 prosent av akkumulert areal (samlet areal av alle gjentak), 

skadedyrmidler 28 prosent og soppmidler 13 prosent. For grønnsakareal utgjorde skadedyrmidlene 

størst andel med 56 prosent, mens soppmidlene utgjorde 44 prosent av samlet areal av alle gjentak 

av kjemiske behandlinger. 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

5 

Abstract 
Statistics Norway conducted its fourth survey on the use of biological control agents and chemical 

pesticides in greenhouses in 2020. The survey comprised the following crops: flowering potted 

plants, cut flowers, seedlings and summer flowers, decorative plants, lettuce, herbs, tomatoes and 

cucumbers. The survey, which was a full census with a duty to respond, included 328 greenhouse 

holdings. 

Biological control agents were applied at least once in 45 per cent of the areas with ornamental 

plants and in 89 per cent of the areas with edible crops. Of the ornamental plants, flowering potted 

plants had the highest proportion of the area with the use of biological agents. Here, 73 per cent 

were treated with biological agents at least once, while 57 per cent of the area with decorative 

plants, 46 per cent of the cut flowers and 23 per cent of the area with seedlings and summer flowers 

were treated. Of the edible cultures, cucumber had the highest proportion of biological treatment. 

Here, almost the entire area was treated with biological control agents at least once. Otherwise, 93 

per cent of the tomato area, 88 per cent of the herbal area and 41 per cent of the lettuce area were 

treated with various beneficial organisms. 

Biological treatment where the main pest was thrips accounted for the largest share of the 

accumulated area (total area of all repeats) in cut flowers, seedlings and summer flowers, flowering 

potted plants and decorative plants with 74, 41, 36 and 35 per cent respectively. Aphid treatments 

accounted for the largest share of lettuce and herbs, both of which accounted for 45 per cent of the 

accumulated area. On tomato areas, on the other hand, treatments against whitefly accounted for 

the largest share of the accumulated area with 45 per cent, while for cucumbers spider mites 

accounted for the largest share with 33 per cent. 

The extent of chemical pesticide usage varied by type of crop. Chemical pesticides were used at 

least once in 79 per cent of the areas with ornamental plants and in 29 per cent of the areas with 

edible plants. Chemical pesticides were used at least once on 90 per cent of the area with flowering 

potted plants, while it was used on 84, 71 and 67 per cent of the area with decorative plants, 

seedlings and summer flowers and cut flowers, respectively. On areas with lettuce, 49 per cent of 

the area was treated chemically, while 41 per cent of the cucumber area was treated at least once. 

21 percent of the tomato area and only 4 percent of the area with herbs were chemically treated at 

least once. 

Chemical pesticides are divided into the main groups of herbicides, fungicides, insecticides and 

growth regulators. Herbicides are used to a negligible degree in greenhouse cultures. Growth 

regulators are used in ornamental plants to change their appearance. For all types of ornamental 

plants taken as a whole, the growth regulators accounted for 59 per cent of the accumulated area 

(total area of all repetitions of treatments), insecticides 28 per cent and fungicides 13 per cent. For 

vegetable areas, pesticides accounted for the largest share with 56 per cent, while fungicides 

accounted for 44 per cent of the total area of all repetitions of chemical treatments. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

Nasjonale myndigheter har som mål at utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier ikke skal 

føre til helseskader eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse.  

Målene er konkretisert i Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025) som 

tar utgangspunkt i målsettingene i tidligere handlingsplaner på området. Handlingsplanen skal 

medvirke til bærekraftig bruk av plantevernmiddel. Integrert plantevern, der en i størst mulig grad 

benytter alternativer til kjemiske plantevernmidler, er i denne sammenhengen et sentralt 

virkemiddel.  

 

Hovedmålet i handlingsplanen er å redusere risiko for helse og miljø ved bruk av plantevernmidler 

og redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler.  

 

Handlingsplanen uttrykker følgende delmål:  

• Yrkesbrukere skal ha et bevisst forhold til bruk av plantevernmidler og skal benytte integrert 

plantevern. 

• Godkjenning av plantevernmidler skal sikre minst mulig risiko for helse og miljø under norske 

forhold, og kunnskapen om plantevernmidler under norske forhold må derfor være god. 

• Forekomst av rester av plantevernmidler i norskprodusert mat og drikkevann skal være lavest 

mulig og skal ikke overskride vedtatte grenseverdier. 

• Kunnskap om forekomst av plantevernmidler i grunnvann og overflatevann skal forbedres. 

Forurensning til vann skal reduseres.  

• Forekomst av plantevernmidler i overflatevann skal ikke overskride nivåer som kan gi skade på 

miljøet. I løpet av planperioden skal andel prøver med funn av nivåer som kan ha effekter på 

miljøet halveres.  

• Forekomst av plantevernmidler i grunnvann skal ikke overskride grenseverdier for drikkevann. 

• Bruken av kjemiske hobbypreparater skal reduseres. 

 

Det er satt i gang en rekke tiltak for å nå de fastsatte målene. Ett av disse tiltakene omfatter 

kartlegging av omsetning og bruk av plantevernmidler. Statistikker som utarbeides skal også dekke 

kravene i EU-regelverket. 

1.2. Internasjonale erfaringer og krav 

En EU-forordning (1185/2009) fastsetter krav til utarbeidelse av statistikk om plantevernmidler. Her 

angis blant annet krav til hyppighet, valg av vekster, stoffer og rapportering. For hver valgt vekst skal 

eksempelvis både areal som behandles og mengden av preparatet som brukes på veksten 

rapporteres. Denne forordningen er også gjort gjeldende for EØS-området og inneholder krav om 

årlig detaljert salgsstatistikk og bruksundersøkelser minst hvert femte år. Dataleveranser til Eurostat 

ble gjennomført i 2016 og 2020 og omfattet data om bruk av plantevernmidler i perioden 2011-2015 

og 2016-2020. 

Eurostat (2008) har utgitt en håndbok om anbefalt metode for plantevernundersøkelser. Metodene 

for innsamling av data for bruk av plantevernmidler i jord- og hagebruk har bygd på ulike prinsipper 

i de landene som har gjennomført slike undersøkelser. 

Undersøkelser av plantevernmiddelbruk ved personlig besøk hos oppgavegiver har vært brukt i 

Storbritannia og Nord-Irland, Frankrike, Sverige og USA. Dette er en metode som gir mulighet for 

nøyaktige oppgaver, hvor det er mulig å forsikre seg om at viktige opplysninger ikke blir glemt eller 
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utelatt. Postale- og internettundersøkelser er mer åpne for mistolkninger hvor respondenten kan 

komme til å utelate ulike bruksmåter av plantevernmiddel som de tror ikke er med i undersøkelsen, 

eller unnlater å fylle ut deler av undersøkelsen. Eurostat anbefaler derfor bruk av kvalifisert 

personale for å vurdere hva som er sannsynlig praksis i en bestemt produksjon på det aktuelle 

tidspunktet. Eurostat tar også opp muligheten for obligatorisk innlevering av sprøytejournaler, men 

poengterer den omfattende mengden av data dette medfører. Et slikt krav om obligatorisk 

rapportering av all bruk av plantevernmidler forventes avklart i løpet av 2022. 

1.3. Formålet med undersøkelsen 

Undersøkelsen skal belyse den faktiske bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler i ulike 

vekster i veksthus. Resultatene nyttes blant annet til å evaluere effekten av handlingsplaner for 

redusert helse og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler, og spesielt som grunnlag for å lage 

indikatorer for utvikling av risiko over tid.  

Undersøkelsen innhentet opplysninger om: 

• Behandlet areal  

➢ Biologisk 

➢ Kjemisk 

• Antall behandlinger  

• Hvilke preparater som ble brukt  

• Mengde som ble benyttet av hvert preparat for kjemiske plantevernmidler 

• Hva slags utstyr som ble brukt ved behandling med kjemiske plantevernmidler 

• Golvdekke i veksthusene 

1.4. Omfang 

Undersøkelsen dekker følgende 8 veksthuskulturer: 

• Blomstrende potteplanter 

• Snittblomster 

• Utplantingsplanter og sommerblomster 

• Dekorasjonsplanter 

• Salat 

• Urter 

• Tomat 

• Agurk 
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2. Definisjoner 
Akkumulert areal 

Det samlede arealet av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer eller kjemiske 

plantevernmiddel. 

Behandlet areal 

Areal som er behandlet minst én gang med nytteorganismer eller kjemiske plantevernmiddel. 

Dekorasjonsplanter 

I denne rapporten brukes begrepet dekorasjonsplanter om prydplanter som først og fremst dyrkes 

for bladverkets dekorative verdi. 

Grønnsaker 

I denne rapporten brukes begrepet grønnsaker som samlebegrep for salat, urter, tomat og agurk. 

Integrert plantevern 

Overveielse og bruk av alle tilgjengelige teknikker og metoder som lar seg forene for å forhindre 

skadegjørere fra å utvikle seg, og som holder bruken av plantevernmidler og andre former for 

inngrep på et økonomisk og økologisk forsvarlig nivå, samtidig som risikoen for menneskers helse 

og for miljøet reduseres eller minimaliseres. 

Nytteorganismer/ nyttedyr/ biologiske bekjempingsmidler 

Organismer som benyttes til å verne mot eller hemme skadegjørere slik som sopp og skadedyr. I 

hovedsak er nytteorganismene ulike insekter. Eksempler på nytteorganismer er snylteveps som 

brukes for å bekjempe bladlus, minerfluer og mellus. Trips bekjempes med rovteger og rovmidd, 

mens gallmygg brukes mot bladlus. 

Plantevernmiddel 

Preparater som skal verne mot eller hemme skadegjørere som skadedyr, sopp og ugras som skader 

levende planter, plantedeler og såvare. Et plantevernmiddel består av ett eller flere aktive eller 

virksomme stoffer samt tilsetningsstoffer. Til plantevernmidler medregnes også preparater som 

brukes til vekstregulering og risdreping samt biologiske bekjempingsmidler. 

Prydplanter 

I denne rapporten brukes begrepet prydplanter som et samlebegrep for blomstrende potteplanter, 

snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomster og dekorasjonsplanter. 

Veksthus 

Hus med vegger og tak av gjennomskinnelig materiale (glass eller plast) som brukes til innendørs 

dyrking av planter. Veksthuset kan være med eller uten varmeanlegg. Hus med så lav takhøyde at en 

ikke kan gå inn uten å fjerne taket, regnes som vekstbenk og ikke som veksthus. 

Veksthusareal 

I rapporten brukes veksthusareal om det plantede eller tilsådde arealet for en produksjon eller 

kultur. Dersom arealet varierte i løpet av året, skulle det oppgis et gjennomsnitt. 

Veksthusbedrift (Veksthusgartneri) 

Virksomhet med veksthusareal som brukes til dyrking av planter. Offisiell statistikk omfatter 

veksthusgartnerier med minst 300 m2 veksthusareal. 

Vekstregulatorer 

Her gjelder dette en gruppe midler som brukes i prydplanter for å hindre strekningsvekst, sikre 

kompakt vekstform eller andre utseendemessige egenskaper som farge og blomstring. 
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3. Metode 

3.1. Populasjon og utvalg 

Registeret fra Hagebruksundersøkelsen 2019, kombinert med opplysninger fra SSBs 

veksthusundersøkelse i 2019, ble brukt som utgangspunkt for å etablere en populasjon av bedrifter 

til undersøkelsen om bruk av planteverntiltak i veksthus. I alt 346 bedrifter med minst 300 m2 

veksthusareal ble hentet fra disse undersøkelsene. Undersøkelsen omfattet bedrifter med 

produksjon av blomster, agurk, tomat, salat og urter. Bedriftene ble koblet mot søknader om 

produksjonstilskudd, og mot SSBs Virksomhets- og foretaksregister for å hente inn opplysninger om 

aktivitet. Alle bedrifter skulle gi opplysninger om bruk av biologiske og kjemiske plantevernmidler 

for de vekstene som ble dyrket. Opplysningene ble gitt på elektroniske skjema levert via Altinn.  

Undersøkelsen omfattet følgende vekster:  

• Blomstrende potteplanter 

• Snittblomster 

• Utplantingsplanter og sommerblomster 

• Dekorasjonsplanter 

• Salat 

• Urter 

• Tomat 

• Agurk 

På grunnlag av opplysninger gitt i skjema og i Hagebruksundersøkelsen, kunne populasjonen og 

delpopulasjonene identifiseres. Populasjonen bestod av i alt 346 enheter. Etter frafall og 

korreksjoner av populasjonen, satt en igjen med 328 bedrifter. 

Det var i alt 299 enheter som drev en eller flere blomsterproduksjoner i veksthus: 

• 89 enheter med blomstrende potteplanter 

• 14 enheter med snittblomster 

• 172 enheter med utplantingsplanter/sommerblomster 

• 24 enheter med dekorasjonsplanter 

Det var til sammen 234 enheter som drev en eller flere grønnsakproduksjoner i veksthus: 

• 35 enheter med salat  

• 49 enheter med urter  

• 83 enheter med tomat 

• 67 enheter med agurk 

Hver veksthusbedrift skulle svare på bruken av ulike planteverntiltak for alle vekster de dyrket og 

som var omfattet av undersøkelsen. 

3.2. Skjema og utsending 

Undersøkelsen ble gjennomført som en fulltelling og hadde svarplikt. 

Det er nedlagt mye arbeid i å utvikle entydige og selvforklarende skjema. Spørreskjema er tilpasset 

den enkelte vekst, og omfattet alle de åtte ulike vekster/ vekstgruppene som er listet under kap. 3.2. 

Skjema ble sendt ut 1. mars 2021, og opplysningene skulle gjelde for 2020. Ordinær svarfrist var 19. 

mars. Påminnelse – i form av vedtak om tvangsmulkt – ble sendt ut 5. mai til bedrifter som ikke 
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hadde svart, med endelig svarfrist 26. mai. Etter editering av innkomne skjema og kontroll av 

utvalget, hadde en 317 godkjente svar. 

3.3. Editering av skjemaopplysningene 

Skjemaopplysninger overføres elektronisk fra Altinn til SSBs fagsystem. Opplysningene editeres ved 

hjelp av ett sett av kontroller i Dynarev, som er editeringsdelen i SSBs integrerte system for editering 

og estimering. 

3.4. Måle- og bearbeidingsfeil 

Opplysninger gitt av den enkelte oppgavegiver kan inneholde målefeil. Spesielt opplysninger om 

gjennomsnittlig behandlet areal, totalt forbruk og at alle behandlinger ble oppgitt, er av stor 

betydning. Hver veksthusbedrift er pålagt å føre sprøytejournal. Den skal inneholde opplysninger 

om hvilken vekst som er sprøytet, skadegjører, preparat, dosering og tidspunkt for sprøyting. 

Preparater som det kun er registrert et fåtall observasjoner av, eller som det ikke ble registrert noen 

bruk av i undersøkelsen, er ikke omtalt i teksten eller tatt med i tabellene. 

Det er ikke oppdaget systematiske feil i tilknytning til dataregistrering og revisjon av skjema. 

3.5. Frafall 

Spørreskjema ble sendt til et bruttoutvalg på 346 enheter. Utvalget inkluderte enheter som var 

under avvikling mv., men som fortsatt stod i registrene. Etter frafall og korreksjoner av 

populasjonen, satt en igjen med 328 bedrifter. 
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4. Resultater 
Framstillingen i dette kapitlet er illustrert med diagrammer. Mer detaljerte resultater går frem av 

tabellene i vedlegg A.  

Gartneriene bruker en rekke varianter av integrert plantevern. Dette innebærer at forskjellige 

former for biologisk plantevern, tiltak i form av temperaturstyring, lys, vann, næringstilgang mv. blir 

benyttet i kombinasjon for å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler. Dette for å oppnå 

tilfredsstillende kvalitet og kvantitet i produksjonen. 

4.1. Areal behandlet med nytteorganismer 

Nytteorganismene som benyttes i biologisk plantevern, er i hovedsak ulike insektarter som blir satt 

ut i kulturene som skal behandles. Størrelsen på arealene som det blir benyttet nytteorganismer på, 

er derfor basert på oppgaver over anslått gjennomsnittlig areal per behandling fra 

veksthusbedriftene. 

Figur 4.1 Andel av veksthusareal som ble behandlet med nytteorganismer, etter produksjon. 2015 og 2020. 

Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Blomstrende potteplanter 
Av 89 veksthusbedrifter med blomstrende potteplanter, brukte 61 prosent nytteorganismer i 2020. 

7 prosent brukte kun nytteorganismer.  

73 prosent av arealet på 324 500 kvadratmeter ble behandlet minst én gang med nytteorganismer. 

Gjennomsnittlig ble det produsert blomstrende potteplanter i 31 uker i veksthusbedriftene i 2020. 

Snittblomster 
Av 14 bedrifter med snittblomster benyttet 29 prosent nytteorganismer minst én gang. 7 prosent 

brukte kun nytteorganismer.  

46 prosent av arealet på 41 200 kvadratmeter fikk minst én behandling. Det ble i gjennomsnitt 

dyrket snittblomster i 30 uker. 
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Utplantingsplanter og sommerblomster 
Det var 34 prosent av de 172 veksthusbedriftene med utplantingsplanter og sommerblomster som 

benyttet nytteorganismer. 7 prosent brukte kun nytteorganismer.  

98 400 kvadratmeter, eller 23 prosent av arealene, ble behandlet minst én gang. Gjennomsnittlig ble 

disse kulturene dyrket i 19 uker. 

Dekorasjonsplanter 
Av 24 bedrifter med dekorasjonsplanter, brukte 63 prosent nytteorganismer. 20 700 kvadratmeter, 

eller 57 prosent av arealet, ble behandlet minst én gang. Gjennomsnittlig produserte bedriftene 

dekorasjonsplanter 34 uker i løpet av året. 

Salat 
51 prosent av de 35 veksthusbedriftene med salat benyttet nytteorganismer. 37 prosent behandlet 

kun biologisk, mens 14 prosent brukte både biologiske og kjemiske midler.  

37 000 kvadratmeter, eller 41 prosent av salatarealet ble behandlet med nytteorganismer minst én 

gang. Det ble i gjennomsnitt dyrket salat i 36 uker. 

Urter 
53 prosent av de 49 urteprodusentene benyttet nytteorganismer i sitt plantevern. Nesten 

halvparten brukte verken biologiske eller kjemiske midler. 

56 100 kvadratmeter eller 88 prosent av arealet, ble behandlet minst én gang med biologiske midler. 

Gjennomsnittlig produserte bedriftene urter 23 uker i løpet av året. 

Tomat 
70 prosent av de 83 bedriftene med tomat brukte nytteorganismer. 48 prosent brukte kun 

biologiske midler.  

353 900 kvadratmeter eller 93 prosent av tomatarealet, ble behandlet minst én gang med nytte-

organismer. Det ble i gjennomsnitt dyrket tomater i 28 uker. 

Agurk 
84 prosent av de 67 veksthusbedriftene med agurk brukte nytteorganismer. 54 prosent brukte kun 

biologiske midler.  

228 800 kvadratmeter eller 99,7 prosent av arealet, ble behandlet minst én gang med biologiske 

midler. Gjennomsnittlig produserte bedriftene agurk 31 uker i løpet av året. 

4.2. Hovedgrupper av skadegjørere som bekjempes med nytteorganismer 

Dette kapitlet omhandler akkumulert behandlet areal for hovedgrupper av skadegjørere. I denne 

sammenhengen defineres akkumulert areal som samlet areal av alle gjentak av behandlinger mot 

gruppen av skadegjørere. 

Blomstrende potteplanter 
Trips, bladlus og hærmygg var de største gruppene av skadegjørere som det ble benyttet 

nytteorganismer mot i blomstrende potteplanter. De ble benyttet på henholdsvis 36, 24 og 18 

prosent av akkumulert behandlet areal. Behandlinger mot mellus, spinnmidd og fluer utgjorde 
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henholdsvis 11, 6 og 4 prosent av kulturens akkumulerte areal som totalt for alle skadegjørere 

utgjorde 5 297 000 kvadratmeter. 

Snittblomster 
Trips, med 74 prosent av det akkumulerte arealet på 46 000 kvadratmeter, var den dominerende 

gruppen av skadegjørere som ble behandlet med nytteorganismer. Bladlus og spinnmidd utgjorde 

mindre andeler med henholdsvis 16 og 10 prosent. 

Figur 4.2 Veksthusspinnmidd på roser 

 

Foto: Erling Fløistad. 

Utplantingsplanter og sommerblomster 
Trips og bladlus, med henholdsvis 41 og 32 prosent, var de største gruppene av skadegjørere som 

det ble benyttet nytteorganismer mot i disse kulturene. Hærmygg, fluer og spinnmidd utgjorde en 

mindre del med 9, 8 og 5 prosent av kulturens akkumulerte behandlede areal på 1 122 000 

kvadratmeter, mens behandlinger mot mellus utgjorde 4 prosent. 

Dekorasjonsplanter 
Behandlinger mot trips og bladlus, som utgjorde henholdsvis 35 og 30 prosent av det akkumulerte 

arealet som var 533 000 kvadratmeter, var de viktigste gruppene av skadegjørere som ble behandlet 

med nytteorganismer.  Spinnmidd utgjorde 23 prosent, mens fluer og mellus utgjorde mindre 

andeler med henholdsvis 5 og 4 prosent. 
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Figur 4.3 Andel av akkumulert areal1 av behandlinger mot ulike skadegjørere fordelt på produksjoner. 2020. 

Prosent 

 

1 Akkumulert behandlet areal er summen av alle gjentak av behandlinger mot gruppen av skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Salat 
Behandlinger mot bladlus og hærmygg utgjorde største andel av det akkumulerte areal av 

behandlinger i salat med henholdsvis 45 og 36 prosent av arealet, mens behandlinger fluer utgjorde 

8 prosent av arealet som totalt utgjorde 1 446 000 kvadratmeter. 

Urter 
Det var omfattende bruk av nytteorganismer på areal av urter og akkumulert areal av behandlinger 

mot skadegjørere utgjorde totalt 17 436 000 kvadratmeter.  Behandlinger mot bladlus og trips 

utgjorde henholdsvis 45 og 18 prosent av det akkumulerte arealet, mens behandlinger mot fluer, 

hærmygg og mellus utgjorde henholdsvis 11, 9 og 6 prosent. 

Tomat 
I tomat utgjorde behandlinger mot mellus og spinnmidd de største arealene. 45 prosent av 

kulturens akkumulerte areal, som utgjorde totalt 5 789 000 kvadratmeter, var behandlinger mot 

mellus, mens 43 prosent ble utført mot spinnmidd. 10 prosent av behandlingene med 

nytteorganismer var mot bladlus. 

Figur 4.4 Angrep av spinnmidd i tomat 

 

Foto: Annichen Smith Eriksen, NLR. 
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Agurk 
Spinnmidd og trips, med 33 og 29 prosent, var de største gruppene av skadegjørere som det ble 

benyttet nytteorganismer mot i agurk. Bladlus og mellus utgjorde 19 og 14 prosent, mens fluer og 

hærmygg utgjorde en mindre del med 3 og 2 prosent av kulturens akkumulerte behandlede areal på 

8 839 000 kvadratmeter. 

4.3. Akkumulerte areal for ulike nytteorganismer 

Dette kapitlet omhandler akkumulert behandlet areal for grupper av nytteorganismer. Gruppene 

kan bestå av én eller flere nytteorganismer. Akkumulert areal er i denne sammenhengen samlet 

areal for alle gjentak av behandlinger for gruppen av nytteorganismer i produksjonen. De gruppene 

som omtales her er gallmygg, gulløye, nyttenematoder, rovmidd, rovteger, snylteveps og 

tripsrovmidd. 

Figur 4.5 Rovmidden Phytoseiulus persimilis benyttes mot spinnmidd 

 

Foto: Natural Insect Control. 

For alle produksjonene sett under ett, var rovmidd og snylteveps de nytteorganismene som var 

mest benyttet, begge med i underkant av 36 prosent. Gallmygg, rovtege, tripsrovmidd og gulløye 

utgjorde videre henholdsvis 8, 7, 3 og 2 prosent av det samlede akkumulerte arealet med bruk av 

ulike nytteorganismer på 33 916 000 kvadratmeter.  

For prydplanter utgjorde arealer der det ble benyttet rovmidd 40 prosent og snylteveps 37 prosent, 

mens tripsrovmidd, nyttenematoder og rovteger utgjorde henholdsvis 11, 10 og 1 prosent. Gallmygg 

og gulløye utgjorde det resterende av det akkumulerte arealet på 4 793 000 kvadratmeter.  

Når det gjelder grønnsaker, utgjorde rovmidd og snylteveps begge samme andel med 35 prosent, 

gallmygg 9 prosent, nyttenematoder og rovtege begge omlag 8 prosent. Tripsrovmidd og gulløye 

stod begge for 2 prosent av det akkumulerte arealet på 29 123 000 kvadratmeter til sammen for alle 

grønnsakproduksjonene. 
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Figur 4.6 Utsett av rovtege og foring med steriliserte sommerfuglegg 

 

Foto: Annichen Smith Eriksen, NLR. 

Blomstrende potteplanter 
Av det akkumulerte arealet på 3 748 000 kvadratmeter utgjorde rovmidd og snylteveps størst andel 

med henholdsvis 40 og 34 prosent. Tripsrovmidd og nyttenematoder utgjorde 14 og 12 prosent 

mens rovteger og gallmygg utgjorde det resterende arealet. 

Figur 4.7 Snyltevepsen Encarsia formosa benyttes mot mellus 

 

Foto: GreenMethods. 

Snittblomster 
Snylteveps utgjorde hele 73 prosent av det akkumulerte arealet på 8 000 kvadratmeter, mens 

gulløye og rovmidd utgjorde det resterende med henholdsvis 17 og 10 prosent. 
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Figur 4.8 Gulløyelarven Chrysoperla carnea benyttes mot bladlus 

 

Foto: Annichen Smith Eriksen, NLR. 

Utplantingsplanter og sommerblomster 
Av et akkumulert areal på 752 000 kvadratmeter, var snylteveps og rovmidd benyttet på størst andel 

med henholdsvis 48 og 42 prosent. Nyttenematoder og gallmygg utgjorde henholdsvis 7 og 1 

prosent, mens rovtege, tripsrovmidd og gulløye utgjorde små andeler med under en prosent hver. 

Dekorasjonsplanter 
Vel halvparten, 52 prosent, av det akkumulerte arealet på 285 000 kvadratmeter var behandlet med 

snylteveps. Rovmidd utgjorde 35 prosent, mens tripsrovmidd, nyttenematode, gulløye og gallmygg 

utgjorde henholdsvis 6, 3, 2 og 1 prosent av arealet.  

Figur 4.9 Rovmidden Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris) benyttes mot trips 

 

Foto: Biological Services. 

Salat 
Nyttenematoder og gallmygg utgjorde mesteparten av det akkumulerte arealet på 1 286 000 

kvadratmeter med henholdsvis 44 og 41 prosent. Snylteveps og rovmidd utgjorde henholdsvis 9 og 

6 prosent, mens gulløye, rovtege og tripsrovmidd kun ble benyttet i lite omfang. 
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Figur 4.10 Snyltevepsen Aphidius ervi benyttes mot bladlus 

 

Foto: Biological Services. 

Urter 
Akkumulert areal med bruk av nytteorganismer på urteareal var stort og utgjorde til sammen 

14 525 000 kvadratmeter. Snylteveps og rovmidd ble benyttet på størst andel med henholdsvis 36 

og 21 prosent, mens gallmygg, nyttenematoder, rovtege, gulløye og tripsrovmidd ble brukt på 

henholdsvis 14, 13, 10, 4 og 3 prosent av det akkumulerte arealet. 

Tomat 
Snylteveps og rovmidd utgjorde henholdsvis 48 og 39 prosent av det akkumulerte arealet som til 

sammen var på 5 775 000 kvadratmeter. Rovtege og gallmygg utgjorde henholdsvis 11 og 2 prosent, 

mens tripsrovmidd og nyttenematoder kun var brukt i liten grad.  

Figur 4.11 Utsetting av gallmyggen Aphidoletes aphidimyza som benyttes mot bladlus 

 

Foto: Annichen Smith Eriksen, NLR og Natural Insect Control. 

Agurk 
Om lag to tredjedeler av det akkumulerte arealet som var på 7 537 000 kvadratmeter, 66 prosent, 

ble behandlet med rovmidd. Snylteveps ble benyttet på 28 prosent, mens resterende akkumulert 

areal var behandlet med tripsrovmidd, rovtege og gallmygg og gulløye. 
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4.4. Areal behandlet med kjemiske og biologiske plantevernmidler 

Dette kapitlet tar for seg bruken av kjemiske plantevernmidler, enten alene eller i kombinasjon med 

biologisk plantevern. Innenfor de enkelte produksjonene vil det være arter og sorter med ulike 

behov for bruk av plantevernmidler. Noen arter og sorter er ikke vesentlig utsatt for skadegjørere, 

mens andre kan være sterkt utsatt.  

Undersøkelsen viser at det var store forskjeller mellom de ulike produksjonene i hvor stor andel av 

det samlede arealet som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler. Et eksempel er blomster-

produksjonene, hvor bruken av kjemiske vekstregulatorer som gir plantene et ønsket utseende var 

svært omfattende. Til sammenligning var det i urteproduksjonen ubetydelig bruk av kjemiske 

plantevernmidler. I de øvrige grønnsakproduksjonene var det lav til moderat bruk av kjemiske 

plantevernmidler.  Ofte benyttes nytteorganismer som den foretrukne behandling, mens kjemisk 

plantevern brukes som et tillegg når det oppstår problemer med skadegjørere som ikke kan løses 

med biologisk plantevern. Dette vil da være arealer som er oppgitt med kombinasjoner av kjemiske 

plantevernmidler og ulike nytteorganismer. 

Figur 4.12 Andel av areal med bruk av kun nytteorganismer, både nytteorganismer og kjemiske plantevernmidler 

eller kun kjemiske midler. 2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Blomstrende potteplanter 
79 prosent av veksthusbedriftene med blomstrende potteplanter benyttet kjemiske plantevern-

midler minst en gang, hvorav 25 prosent bare brukte kjemiske midler. 54 prosent brukte 

kombinasjoner av kjemisk og ulike nytteorganismer, mens 7 prosent kun brukte nytteorganismer. 

15 prosent av bedriftene benyttet ikke plantevernmidler i det hele tatt. 

90 prosent av arealet ble behandlet kjemisk minst én gang, hvorav 20 prosent bare ble behandlet 

med kjemiske midler, mens 69 prosent ble behandlet med kombinasjoner av kjemiske 

plantevernmidler og ulike nytteorganismer. 4 prosent ble kun behandlet biologisk, mens 7 prosent 

av arealet med blomstrende potteplanter ikke ble behandlet med verken plantevernmidler eller 

nytteorganismer. 
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Figur 4.13 Andel av veksthusareal som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter produksjon. 2015 og 

2020. Prosent 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Snittblomster 
57 prosent av veksthusbedriftene med snittblomster benyttet kjemiske plantevernmidler minst en 

gang, hvorav 36 prosent bare kjemisk. 21 prosent brukte kombinasjoner av biologisk og kjemisk 

plantevern, 7 prosent brukte kun nytteorganismer, mens 36 prosent av bedriftene ikke benyttet 

plantevernmidler.  

67 prosent av arealet ble behandlet kjemisk minst en gang, hvorav 26 prosent kun med kjemiske 

midler. 40 prosent ble behandlet med kombinasjoner av kjemiske plantevernmidler og 

nytteorgansimer. Det var ikke noe av arealet som kun ble behandlet med nytteorganismer. 33 

prosent av arealet ble ikke behandlet med noen plantevernmidler. 

Utplantingsplanter og sommerblomster 
66 prosent av veksthusbedriftene med utplantingsplanter og sommerblomster brukte kjemiske 

plantevernmidler minst én gang. 39 prosent brukte kun kjemiske midler, mens 27 prosent brukte 

kombinasjoner av kjemiske plantevernmidler og ulike nytteorganismer. 27 prosent av bedriftene 

brukte ingen plantevernmidler.  

71 prosent av arealet ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang, mens 56 

prosent kun ble behandlet med kjemiske midler. 15 prosent ble behandlet med kombinasjoner av 

kjemiske plantevernmidler og ulike nytteorganismer, 7 prosent kun nytteorganismer, mens 22 

prosent av arealet ikke ble behandlet med noen plantevernmidler. 

Dekorasjonsplanter 
Det var 71 prosent av bedriftene som benyttet kjemiske midler minst en gang, hvorav 25 prosent 

som kun brukte kjemiske midler. 46 prosent hadde kombinasjoner av kjemiske plantevernmidler og 

ulike nytteorganismer, 63 prosent bare nytteorganismer og 13 prosent ingen plantevernmidler. 

84 prosent av arealet ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang, hvorav 38 

prosent kun med kjemiske midler. 
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84 prosent av arealet ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang, mens 47 

prosent hadde kombinasjoner av kjemiske plantevernmidler og ulike nytteorganismer. 10 prosent 

var kun behandlet med nytteorganismer, mens 6 prosent av arealet ble ikke behandlet med noen 

plantevernmidler. 

Salat 
34 prosent av veksthusbedriftene med salat brukte kjemiske plantevernmidler minst en gang, 

hvorav 20 prosent kun kjemiske midler. 14 prosent brukte kombinasjoner av ulike nytteorganismer 

og kjemisk plantevern og 37 prosent brukte utelukkende nytteorganismer. 29 prosent av bedriftene 

benyttet ikke plantevernmidler i det hele tatt. 

49 prosent av arealet ble behandlet med kjemiske midler minst én gang, men det var bare 23 

prosent av arealet som kun ble behandlet kjemisk. 26 prosent ble behandlet både kjemisk og 

biologisk, 15 prosent kun med nytteorganismer, mens 36 prosent av salatarealet ikke ble behandlet 

med noen plantevernmidler. 

Urter 
8 prosent av veksthusbedriftene med urter brukte kjemiske plantevernmidler minst en gang. Det var 

ingen som brukte kun kjemiske eller biologiske plantevernmidler. 8 prosent brukte kombinasjoner 

av ulike nytteorganismer og kjemisk plantevern. 47 prosent av bedriftene benyttet ikke 

plantevernmidler i det hele tatt. 

4 prosent av arealet ble behandlet med kjemiske midler minst én gang og alt dette var 

kombinasjoner av kjemiske og biologiske plantevernmidler. 84 prosent ble kun behandlet med 

nytteorganismer og 12 prosent av arealet ble ikke behandlet med noen plantevernmidler. 

Tomat 
22 prosent av veksthusbedriftene med tomatproduksjon benyttet kjemiske plantevernmidler minst 

én gang og dette var kun i kombinasjon med bruk av nytteorganismer. 48 prosent brukte bare 

nytteorganismer og 30 prosent av bedriftene benyttet ingen plantevernmidler. 

21 prosent av tomatarealet ble behandlet minst én gang med kjemiske plantevernmidler, og alt av 

dette ble behandlet med en kombinasjon av ulike nytteorganismer og kjemisk plantevern. 72 

prosent ble kun behandlet med nytteorganismer, mens 7 prosent av arealet ikke ble behandlet med 

noen plantevernmidler. 

Agurk 
30 prosent av veksthusbedriftene med agurkproduksjon brukte kjemiske plantevernmidler minst én 

gang. Alle benyttet kombinasjoner av kjemiske midler og nytteorganismer. 16 prosent av bedriftene 

brukte ingen plantevernmidler. 

41 prosent av arealet ble behandlet minst en gang med kjemiske plantevernmidler, men dette var 

kun i kombinasjon med nytteorganismer. Tilnærmet alt resterende areal ble kun behandlet med 

nytteorganismer. 

4.5. Hovedtyper av kjemiske plantevernmidler brukt i ulike vekster 

Kapitlet omhandler akkumulert behandlet areal for hovedtyper av kjemiske plantevernmidler. 

Akkumulert areal er i denne sammenhengen samlet areal av alle gjentak av behandlinger med 

gruppen av kjemiske plantevernmidler.  
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De kjemiske plantevernmidlene kan inndeles i ulike hovedtyper som vekstregulatorer, soppmidler, 

skadedyrmidler og ugrasmidler. Den sistnevnte hovedgruppen, ugrasmidler, ble det som venta ikke 

registrert noen bruk av.  

Figur 4.14 Andel av totalt akkumulert behandlet areal1 fordelt på hovedgrupper av plantevernmidler og 

produksjoner. 2020. Prosent 

 

1 Akkumulert behandlet areal er summen av alle gjentak av behandlinger med gruppen av kjemiske plantevernmidler. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Vekstregulatorer stod for 55 prosent av totalt akkumulert areal for alle de undersøkte produk-

sjonene og som til sammen utgjorde 14 529 000 kvadratmeter. Vekstregulatorer blir bare brukt på 

prydplanter. Tilsvarende utgjorde behandlinger med henholdsvis sopp- og skadedyrmidler på areal 

av prydplanter 12 og 26 prosent av totalt akkumulert areal. Sett under ett utgjør behandlinger på 

prydplanter 93 prosent av totalt akkumulert areal for alle de undersøkte produksjonene, mens 

behandlinger på grønnsakareal står for de resterende 7 prosent. 

Blomstrende potteplanter 
Vekstregulatorer utgjorde 72 prosent av akkumulert kjemisk behandlet areal som til sammen 

utgjorde 7 409 000 kvadratmeter i blomstrende potteplanter. Skadedyrmidler stod for 20 prosent av 

behandlingen mens soppmidler ble benyttet på 8 prosent.  

Figur 4.15 Mjøldogg på roser bekjempes med ulike soppmidler 

 

Foto: Erling Fløistad. 
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Snittblomster 
Skadedyrmidler var den gruppen av kjemiske plantevernmidler som ble brukt mest i snittblomster. 

Henholdsvis 66, 22 og 12 prosent av det akkumulerte kjemisk behandlede arealet på 372 000 

kvadratmeter var skadedyrmidler, soppmidler og vekstregulatorer. 

Utplantingsplanter og sommerblomster 
Vekstregulatorer ble benyttet på 47 prosent av det akkumulerte arealet, som totalt var på 5 448 000 

kvadratmeter, i utplantingsplanter og sommerblomster, mens skadedyrmidler stod for 34 prosent 

av arealet. Soppmidlene utgjorde 18 prosent. 

Dekorasjonsplanter 
Skadedyrmidler var den største gruppen og stod for 85 prosent av det akkumulerte arealet på 

247 000 kvadratmeter, mens soppmidler stod for 6 prosent av arealet og vekstregulatorer 9 prosent. 

Figur 4.16 Andel av akkumulert areal1 av behandlinger med hovedgrupper av kjemiske plantevernmidler, etter 

produksjon. 2020. Prosent 

  

1 Akkumulert behandlet areal er summen av alle gjentak av behandlinger med gruppen av kjemiske plantevernmidler. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Salat 
I salatproduksjonen ble skadedyrmidler benyttet på 91 prosent av det akkumulerte arealet som 

totalt utgjorde 218 000 kvadratmeter, mens soppmidler utgjorde det resterende. 

Urter 
I produksjonen av urter ble det kun registrert litt bruk av skadedyrmidler. 

Tomat 
Skadedyrmidler var den gruppen av kjemiske plantevernmidler som ble brukt mest i tomat. 

Akkumulert areal utgjorde 184 000 kvadratmeter. 93 prosent av behandlingen foregikk med 

skadedyrmidler, resten av arealet ble behandlet med soppmidler. 

Agurk 
Soppmidler utgjorde den største andelen av behandlingene i agurk med 67 prosent av det 

akkumulerte arealet på 646 000 kvadratmeter. Skadedyrmidlene utgjorde de resterende 33 prosent. 
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4.6. Akkumulert areal for kjemiske enkeltpreparater 

Dette kapitlet omhandler akkumulert behandlet areal for enkeltpreparat. Akkumulert areal er i 

denne sammenhengen samlet areal for alle gjentak av behandlinger for hvert enkelt kjemisk middel 

i produksjonen.  

Sett under ett for alle produksjoner var vekstregulatoren Kompakt 5 C benyttet på størst andel med 

21 prosent av det akkumulerte behandlede arealet som totalt utgjorde 14 529 000 kvadratmeter. 

Vekstregulatorene Bonzi og Alar 85 SG stod begge for 17 prosent, mens skadedyrmidlene Vertimec 

og Teppeki utgjorde henholdsvis 8 og 7 prosent. Soppmidlene Teldor WG og Apron XL ble benyttet 

på henholdsvis 5 og 2 prosent av det totale akkumulerte arealet for alle produksjonene. 

Prydplanter 
Det mest benyttede kjemiske preparatet i prydplante-produksjonene var vekstregulatorene 

Kompakt 5 C som utgjorde 23 prosent av det akkumulerte arealet på 13 477 000 kvadratmeter for 

alle prydplantene, med etterfølgende Bonzi og Alar 85 SG, begge på 18 prosent. Skadedyrmidlene 

Vertimec og Teppeki utgjorde henholdsvis 8 og 7 prosent av det samlede arealet. Soppmidlene 

Teldor WG og Topas 100 EC ble benyttet på henholdsvis 5 og 4 prosent av arealet. 

Grønnsaker 
Soppmidlet Previcur Energy ble benyttet på størst andel av det akkumulerte behandlede arealet på 

1 052 000 kvadratmeter for grønnsak-produksjonene og utgjorde totalt 27 prosent. 

Skadedyrmidlene Movento SC 100 og Conserve stod for henholdsvis 12 og 11 prosent av det 

samlede arealet. 

4.7. Forbruk av plantevernmidler 

I dette kapitlet ser vi på forbruk for noen av de mest brukte kjemiske plantevernmidlene. Vi viser i 

den sammenheng til kap. 3 om usikkerhet ved slike undersøkelser. Det er viktig å merke seg at i 

veksthus er det et stort spenn av ulike doseringer alt etter hvilke vekster som produseres, vekstenes 

størrelse, omfang, type av skadegjører, behandlingsmetode mv. 

Prydplanter 
Det mest benyttede preparatet på areal av prydplanter som var vekstregulatoren Kompakt 5 C 

hadde et beregnet et forbruk på 788 liter (0,258 liter per dekar). Vekstregulatorene Alar 85 SG og 

Bonzi hadde henholdsvis beregnede forbruk på 575 kg (0,235 kg per dekar) og 880 liter (0,358 liter 

per dekar). Skadedyrmidlene Vertimec og Teppeki hadde tilsvarende 134 liter (0,118 liter per dekar) 

og 27 kg (0,027 kg per dekar). Soppmidlene Teldor WG, Topas 100 EC og Apron XL hadde 

henholdsvis beregnede forbruk på 64 kg (0,094 kg per dekar), 32 liter (0,067 liter per dekar) og 20 

liter (0,057 liter per dekar). 

Grønnsaker 
Det ble beregnet et forbruk på 154 liter (0,547 liter per dekar) av soppmidlet Previcur Energy, som 

var preparatet som ble benyttet på størst andel av grønnsakarealene. Skadedyrmidlet Movento SC 

100 hadde forbruk på 36 liter (0,291 liter per dekar). Det ble videre registrert bruk av 13 liter (0,122 

liter per dekar) av skadedyrmidlet Conserve. 

4.8. Utstyr ved kjemisk plantevern 

Hva slags utstyr som benyttes ved behandling med kjemiske plantevernmidler, kan ha betydning for 

hvor stor eksponering mannskapene som utfører behandlingen får. 
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Utstyret er i denne undersøkelsen også grovdelt i manuelt og maskinelt utstyr. I tillegg til 

sprøyteutstyr som omtales her benyttes også behandling gjennom vanningsvann.  

Figur 4.17 Ryggsprøyte 

 

Foto: Produsent. 

Eksempler på manuelt sprøyteutstyr er høy- eller lavtrykkssprøyter med slangetrommel og 

dysepistol, sprøytetårn eller vannrett sprøytebom eller ryggsprøyter og små trykksprøyter. 

Figur 4.18 Vannrett sprøytebom (t.v.) og sprøytetårn (t.h.) 

  

Foto: Erling Fløistad (t.v.) og produsent (t.h.). 

Maskinelt sprøyteutstyr kan for eksempel være ulike varianter av sprøytebommer eller sprøytetårn 

med motortrekk, eller sprøyteroboter som kan gjennomføre behandlingen uten mannskap til stede i 

samme rom. 
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Figur 4.19 Sprøyterobot 

 

Foto: Produsent. 

Sett under ett, benyttet 79 prosent av veksthusbedriftene med prydplanter kun ulike varianter av 

manuelt utstyr, mens bare 3 prosent kun benyttet maskinelt utstyr. Resterende brukte ulike 

kombinasjoner av utstyr. For veksthusbedrifter med grønnsakproduksjon fordelte det seg tilsvarende, 81 

prosent brukte bare manuelt utstyr, mens 4 prosent brukte kun maskinelt utstyr. 

Figur 4.20 Høytrykkssprøyte 

 

Foto: Produsent. 

Blomstrende potteplanter 
Totalt var det 96 prosent av veksthusbedriftene med blomstrende potteplanter som oppga at de 

brukte en eller annen variant av manuelt utstyr samt totalt 6 prosent som brukte en variant av 

maskinelt utstyr. Til sammen 14 prosent oppga at de hadde benyttet annet utstyr enn opplistet for å 

gjennomføre behandlingen. Dette kan for eksempel være behandling gjennom vanningsvann.  

80 prosent av bedriftene hadde kun behandlet med manuelt utstyr, mens 3 prosent kun hadde 

gjennomført maskinell behandling og 1 prosent kun annet utstyr. Resterende brukte kombinasjoner 

av utstyr. 

Av de 70 bedriftene som behandlet med kjemiske midler, var det 38 prosent som sprøytet med 

høytrykkssprøyte, 22 prosent lavtrykkssprøyte, 24 prosent ryggsprøyte og 2 prosent 
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ryggtåkesprøyte. 4 prosent benyttet spredebom med motorinntrekk, 1 prosent spredebom med 

manuell betjening, mens 10 prosent brukte annet utstyr. 

Figur 4.21 Andel av kulturene som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler etter type utstyr som ble brukt. 

2020. Prosent  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Snittblomster 
Av de 8 bedriftene som hadde brukt kjemisk plantevern i snittblomster, hadde 88 prosent kun brukt en 

variant av manuelt utstyr. Ingen hadde brukt maskinelt utstyr, mens 13 prosent hadde kun benyttet 

annet utstyr. 

Det var 75 prosent av bedriftene som hadde brukt høytrykkssprøyte, 13 prosent som hadde brukt 

lavtrykkssprøyte og også 13 prosent som hadde brukt annet utstyr. 

Utplantingsplanter og sommerblomster 
Av 114 bedrifter som behandlet kjemisk var det totalt 88 prosent som brukte en variant av manuelt 

utstyr, 4 prosent maskinelt utstyr, mens 18 prosent oppgav at de brukte annet utstyr. 

Det var 77 prosent som kun brukte manuelt utstyr, 4 prosent kun med maskinelt utstyr, mens 9 

prosent oppga at de kun brukte annet utstyr.  

32 prosent av bedriftene brukte høytrykkssprøyte og 15 prosent lavtrykkssprøyte. 33 prosent gjorde 

bruk av ryggsprøyte, mens 2 prosent oppgav at de brukte ryggtåkesprøyte. 3 prosent sprøytet med 

spredebom med motorinntrekk og 1 prosent spredebom med manuelt inntrekk. 14 prosent 

benyttet annet utstyr. 

Dekorasjonsplanter 
Det var bruk av manuelt utstyr hos alle de 17 veksthusbedriftene med dekorasjonsplanter og 82 

prosent av dem brukte kun manuelt utstyr. 6 prosent hadde i tillegg benyttet maskinelt utstyr samt 

12 prosent annet utstyr.  

Høytrykkssprøyte var mest benyttede sprøyteutstyr og ble benyttet på 46 prosent av bedriftene. 

Lavtrykkssprøyte og ryggsprøyte ble begge brukt hos 21 prosent, mens spredebom med motor-

inntrekk ble benyttet av 4 prosent. 8 prosent brukte annet spredeutstyr. 
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Salat 
Av de 12 veksthusbedriftene som benyttet kjemisk plantevern brukte 92 prosent manuelt utstyr og 

av disse brukte 83 prosent kun manuelt utstyr. 17 prosent gjorde bruk av maskinelt utstyr og 8 

prosent av dem bare maskinelt utstyr. De resterende brukte kombinasjoner av manuelt og 

maskinelt utstyr. 

Av utstyr ble det benyttet høytrykkssprøyte hos 27 prosent av bedriftene, lavtrykkssprøyte hos 13 

prosent, ryggsprøyte hos 20 prosent og ryggtåkesprøyte hos 7 prosent. Spredebom med 

motorinntrekk og manuell betjening ble brukt hos henholdsvis 13 og 20 prosent. 

Urter 
Alle de fire bedriftene som benyttet kjemisk plantevern, brukte kun manuelt utstyr. Dette fordelte 

seg mellom høy- og lavtrykkssprøyte som begge ble benyttet hos 25 prosent og ryggsprøyte som ble 

brukt hos 50 prosent av bedriftene. 

Tomat 
Av de 18 tomatgartneriene med bruk av kjemiske plantevernmidler, var det 94 prosent som brukte 

utelukkende manuelt utstyr, mens maskinelt og annet utstyr i kombinasjon ble begge brukt hos 6 

prosent. 

Høytrykks- og lavtrykkssprøyte ble begge benyttet på 11 prosent av bedriftene, mens ryggsprøyte og 

ryggtåkesprøyte ble brukt på henholdsvis 37 og 11 prosent. Det var videre 5 prosent som brukte 

sprøyterobot, 21 prosent sprøytetårn med manuell betjening og 5 prosent med annet utstyr. 

Agurk 
Av 20 bedrifter med kjemisk plantevern benyttet 90 prosent manuelt utstyr, 10 prosent brukte maskinelt 

utstyr, mens 30 prosent brukte annet utstyr. 65 prosent brukte kun manuelt utstyr, mens henholdsvis 5 

og 10 prosent brukte kun maskinelt eller annet utstyr. Henholdsvis 5 og 20 prosent brukte 

kombinasjoner av manuelt og maskinelt utstyr og manuelt utstyr og annet utstyr. 

Henholdsvis 14 og 7 prosent brukte høy- og lavtrykkssprøyte, mens 7 prosent brukte ryggsprøyte. 

Sprøytetårn med manuell betjening og med motorinntrekk ble benyttet på henholdsvis 36 og 7 prosent, 

mens spredebom med manuell betjening og annet utstyr utgjorde henholdsvis 7 og 21 prosent. 

4.9. Golvdekke 

Hvilken type golvdekke som er i veksthusene, kan ha betydning for avrenning av kjemiske 

plantevernmidler til omgivelsene. Det er derfor undersøkt hvor stor andel av golvarealet der det ble 

benyttet kjemiske midler som var uten fast dekke, som hadde fast dekke med drenering grunnen, 

eller som hadde fast dekke med drenering til kum for resirkulering av vanningsvann. 

Blomstrende potteplanter 
50 prosent av det kjemisk behandlede arealet med blomstrende potteplanter hadde fast dekke med 

drenering til tett kum for resirkulering. 32 prosent var uten fast golvdekke, mens 18 prosent hadde 

fast dekke med drenering til grunnen. 

Snittblomster 
36 prosent av det kjemisk behandlede arealet med snittblomster var uten fast golvdekke, mens 64 

prosent hadde fast dekke med drenering til grunnen. 
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Utplantingsplanter og sommerblomster 
35 prosent av det kjemisk behandlede arealet med utplantingsplanter og sommerblomster hadde 

fast dekke med drenering til tett kum for resirkulering. 39 prosent var uten fast golvdekke, mens 26 

prosent hadde fast dekke med drenering til grunnen.  

Figur 4.22 Fordeling av golvdekke i veksthus med bruk av kjemisk plantevern. 2020. Prosent 

  

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Dekorasjonsplanter 
51 prosent av det kjemisk behandlede arealet med dekorasjonsplanter hadde fast dekke med 

drenering til tett kum for resirkulering. 24 prosent hadde fast dekke med drenering til grunnen, 

mens 25 prosent var uten fast golvdekke. 

Salat 
62 prosent av det kjemisk behandlede arealet med salat var uten fast golvdekke. 19 prosent hadde 

fast dekke med drenering til tett kum for resirkulering av avløpsvann, mens 19 prosent hadde fast 

dekke med drenering til grunnen. 

Urter 
93 prosent av arealet som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler i urter, var uten fast 

golvdekke. 5 prosent hadde fast dekke med drenering til tett kum for resirkulering, mens 2 prosent 

hadde fast dekke med drenering til grunnen. 

Tomat 
28 prosent av arealet som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler i tomat var uten fast 

golvdekke, mens 41 prosent hadde fast dekke med drenering til grunnen. 31 prosent hadde fast 

dekke med drenering til tett kum for resirkulering. 

Agurk 
62 prosent av arealet som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler i agurk var uten fast 

golvdekke. 28 prosent hadde fast dekke med drenering til tett kum for resirkulering, mens 10 

prosent hadde fast dekke med drenering til grunnen. 
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Vedlegg A: Tabeller 

Tabellene A1-A2. Areal behandlet med nytteorganismer 

Tabell A1. Veksthusbedrifter med bruk av nytteorganismer på prydplanter, areal og varighet av kulturen. 2020  

  

Veksthusbedrifter med areal av 

prydplanter  Areal av prydplanter 

   I alt 

Med bruk 

 av nytte-

organismer 

Andel med  

bruk  

av nytte-

organismer I alt 

Behandlet  

med nytte-

organismer 

minst én gang 

Ikke 

behandlet 

Andel behandlet  

med nytte- 

organismer  

minst én gang 

 Prosent m2 Prosent  

Blomstrende potteplanter  89 54 60,7 324 500 237 300 87 300 73,1  

Snittblomster  14 4 28,6 41 200 19 000 22 200 46,0  

Utplantingsplanter og 

sommerblomster 172 59 34,3 436 100 98 400 337 700 22,6  

Dekorasjonsplanter  24 15 62,5 36 600 20 700 15 900 56,5  

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A2. Veksthusbedrifter med bruk av nytteorganismer på grønnsaker og urter, areal og varighet av kulturen. 

2020  

  

Veksthusbedrifter med areal av 

grønnsaker og urter  Areal av grønnsaker og urter 

   I alt 

Med bruk  

av nytte-

organismer 

Andel med  

bruk 

 av nytte-

organismer I alt 

Behandlet  

med nytte-

organismer  

minst én gang 

Ikke 

behandlet 

Andel behandlet  

med nytte- 

organismer  

minst én gang 

 Prosent m2 Prosent  

Salat 35 18 51,4 90 100 37 000 53 100 41,1  

Urter 49 26 53,1 63 800 56 100 7 700 88,0  

Tomat 83 58 69,9 380 400 353 900 26 600 93,0  

Agurk 67 56 83,6 229 600 228 800 700 99,7  

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Tabellene A3-A4. Areal behandlet med kjemiske plantevernmidler 

Tabell A3. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske midler på prydplanter og areal av prydplanter behandlet med 

kjemiske midler. 2020  

  

Veksthusbedrifter med areal 

av prydplanter  Areal av prydplanter 
 

  I alt 

Med bruk 

av kjemiske 

midler 

Andel med 

bruk av 

kjemiske 

midler I alt 

Behandlet 

med 

kjemiske 

midler  

minst én 

gang 

Ikke 

behandlet 

Andel 

behandlet 

med kjemiske 

midler minst 

én gang 

Varighet 

av 

kulturen 

 Prosent m2 Prosent Uker 

Blomstrende potteplanter 89 70 78,7 324 500 290 500 34 000 89,5 30,7 

Snittblomster 14 8 57,1 41 200 27 500 13 700 66,7 30,2 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster 172 114 66,3 436 100 310 100 126 000 71,1 19,1 

Dekorasjonsplanter 24 17 70,8 36 600 30 800 5 800 84,3 33,7 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell A4. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske midler på grønnsaker og urter og areal av grønnsaker og urter 

behandlet med kjemiske midler. 2020  

  

Veksthusbedrifter med areal av 

grønnsaker og urter  
Areal av grønnsaker og urter 

 

  I alt 

Med bruk av 

kjemiske 

midler 

Andel med 

bruk av 

kjemiske 

midler I alt 

Behandlet 

med kjemiske 

midler minst 

én gang 

Ikke 

behandlet 

Andel behandlet 

med kjemiske 

midler minst én 

gang 

Varighet av 

kulturen 

 Prosent m2 Prosent Uker  

Salat 35 12 34,3 90 100 44 000 46 000 48,9 35,6  

Urter 49 4 8,2 63 800 2 600 61 200 4,0 23,4  

Tomat 83 18 21,7 380 400 79 200 301 200 20,8 27,9  

Agurk 67 20 29,9 229 600 95 000 134 600 41,4 30,7  

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Tabellene A5-A8. Veksthusbedrifter og areal med biologisk eller kjemisk plantevern 

Tabell A5. Veksthusbedrifter med kun biologiske midler, kun kjemiske midler eller med bruk av både kjemiske og 

biologiske plantevernmidler på prydplanter. 2020. Prosent 

 

Veksthusbedrifter med prydplanter 

Veksthus-

bedrifter 

 i alt 

Med kun bruk 

 av nytte-

organismer 

Med kun bruk  

av kjemiske 

midler 

Med bruk  

av både  

biologiske og  

kjemiske midler 

Bedrifter  

som ikke brukte 

 plantevernmidler 

  Prosent 

Blomstrende potteplanter   89 6,7 24,7 53,9 14,6 

Snittblomster   14 7,1 35,7 21,4 35,7 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster  172 7,0 39,0 27,3 26,7 

Dekorasjonsplanter   24 62,5 25,0 45,8 12,5 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A6. Veksthusbedrifter med kun biologiske midler, kun kjemiske midler eller med bruk av både kjemiske og 

biologiske plantevernmidler på grønnsaker og urter. 2020 

  

Veksthusbedrifter med grønnsaker og urter  

Veksthus-

bedrifter 

 i alt 

Med kun  

bruk av nytte-

organismer 

Med kun bruk  

av kjemiske  

midler 

Med bruk  

av både  

biologiske og  

kjemiske midler 

Bedrifter 

 som ikke brukte 

plantevernmidler 

  Prosent 

Salat 35 37,1 20,0 14,3 28,6 

Urter 49 - - 8,2 46,9 

Tomat 83 48,2 - 21,7 30,1 

Agurk 67 53,7 - 29,9 16,4 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A7. Areal med kun biologiske midler, kun kjemiske midler eller med bruk av både kjemiske og biologiske 

plantevernmidler på prydplanter. 2020. Prosent 

  

Areal av prydplanter 

I alt 

Kun med  

nytte- 

organismer 

Kun med  

kjemiske  

midler 

Med både  

biologiske og 

kjemiske midler 

Uten  

plantevern-  

midler 

         m2 Prosent 

Blomstrende potteplanter 324 500 3,8 20,2 69,3 6,7 

Snittblomster 41 200 - 26,3 40,4 33,3 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster 436 100 7,4 55,9 15,2 21,5 

Dekorasjonsplanter  36 600 10,0 37,7 46,5 5,7 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell A8. Areal med kun biologiske midler, kun kjemiske midler eller med bruk av både kjemiske og biologiske 

plantevernmidler på grønnsaker og urter. 2020 

 

Areal av grønnsaker og urter  

I alt 

Kun med  

nytte-

organismer 

Kun med  

kjemiske midler 

Med både  

biologiske og  

kjemiske midler 

Uten 

 plantevern- 

midler 

         m2 Prosent 

Salat 90 100 15,3 23,1 25,8 35,8 

Urter 63 800 84,0 - 4,0 12,0 

Tomat 380 400 72,2 - 20,8 7,0 

Agurk 229 600 58,3 - 41,4 0,3 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Tabellene A9-A12. Nytteorganismer brukt mot ulike skadegjørere i prydplanter og grønnsaker 

Tabell A9. Akkumulert areal1 av prydplanter med bruk av nytteorganismer2 mot ulike hovedtyper av skadegjørere. 

2020 

 

Akkumulert areal med bruk  

av nytteorganismer mot  

hovedtyper av skadegjørere  

Andel av akkumulert areal for  

biologiske behandlinger mot 

Bladlus Fluer Hærmygg  

 m2 Prosent 

Blomstrende potteplanter 5 297 000 23,6 3,8 17,6 

Snittblomster 46 000 16,2 - - 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster  1 122 000 32,2 7,7 8,9 

Dekorasjonsplanter 533 000 29,5 5,3 2,8 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer mot gruppen av skadegjørere. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A10. Akkumulert areal1 av prydplanter med bruk av nytteorganismer2 mot ulike hovedtyper av skadegjørere. 

2020 

 

Akkumulert areal med bruk  

av nytteorganismer mot  

hovedtyper av skadegjørere  

Andel av akkumulert areal for  

biologiske behandlinger mot 

Mellus Spinnmidd Trips 

 m2 Prosent 

Blomstrende potteplanter 5 297 000 10,8 5,8 35,9 

Snittblomster 46 000 - 10,1 73,7 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster  1 122 000 3,9 5,3 41,2 

Dekorasjonsplanter 533 000 4,1 23,0 35,2 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer mot gruppen av skadegjørere. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A11. Akkumulert areal1 av grønnsaker med bruk av nytteorganismer2 mot ulike hovedtyper av skadegjørere. 

2020  

 

Akkumulert areal med bruk  

av nytteorganismer mot  

hovedtyper av skadegjørere  

Andel av akkumulert areal for biologiske 

behandlinger mot 

Bladlus Fluer Hærmygg 

 m2 Prosent 

Salat 1 446 000 44,7 7,5 36,3 

Urter 17 436 000 44,5 11,0 8,9 

Tomat 5 789 000 10,3 0,3 0,1 

Agurk 8 839 000 18,6 2,5 2,1 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer mot gruppen av skadegjørere. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell A12. Akkumulert areal1 av grønnsaker med bruk av nytteorganismer2 mot ulike hovedtyper av skadegjørere. 

2020  

 

Akkumulert areal med bruk  

av nytteorganismer mot  

hovedtyper av skadegjørere 

Andel av akkumulert areal for biologiske 

behandlinger mot 

Mellus Spinnmidd Trips 

 m2 Prosent 

Salat 1 446 000 - - 0,2 

Urter 17 436 000 5,6 4,9 18,0 

Tomat 5 789 000 45,1 43,3 0,9 

Agurk 8 839 000 13,7 33,3 29,5 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer mot gruppen av skadegjørere. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Tabell A13-A17. Samlet akkumulert areal med bruk av ulike grupper av nytteorganismer 

Tabell A13. Andel av akkumulert areal1 med bruk av ulike grupper av nytteorganismer2. Prydplanter og grønnsaker. 

2020. Prosent  

1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A14. Andel av akkumulert areal1 av prydplanter med bruk av ulike grupper av nytteorganismer2. 2020. 

Prosent 

  

  

Akkumulert areal med  

bruk av ulike grupper  

av nytteorganismer 

Andel av akkumulert areal for  

biologiske behandlinger med 

Gallmygg Gulløye Nyttenematode 

 m2 Prosent 

Blomstrende potteplanter 3 748 000 0,0 - 11,6 

Snittblomster 8 000 - 17,1 - 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster  752 000 1,3 0,4 6,7 

Dekorasjonsplanter 285 000 0,9 2,3 3,1 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer mot gruppen av skadegjørere. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A15. Andel av akkumulert areal1 av prydplanter med bruk av ulike grupper av nytteorganismer2. 2020. 

Prosent 

 

Akkumulert areal med  

bruk av ulike grupper 

av nytteorganismer 

Andel av akkumulert areal for  

biologiske behandlinger med 

Rovmidd Rovtege Snylteveps Tripsrovmidd 

 m2 Prosent 

Blomstrende potteplanter 3 748 000 39,8 1,1 33,9 13,6 

Snittblomster 8 000 9,8 - 73,2 - 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster  752 000 42,3 0,7 48,0 0,6 

Dekorasjonsplanter 285 000 34,9 - 52,4 6,3 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer mot gruppen av skadegjørere. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 
Andel av akkumulert areal for biologiske behandlinger med 

 

Akkumulert areal 

med bruk av ulike 

grupper av 

nytteorganismer Gallmygg Gulløye Nyttenematode Rovmidd Rovtege Snylteveps Tripsrovmidd 

 m2 Prosent 

Alle produksjoner 33 916 000 8,1 1,6 8,7 35,9 6,7 35,6 3,3 

Prydplanter 4 793 000 0,3 0,2 10,3 39,8 1,0 37,3 11,1 

Grønnsaker 29 123 000 9,3 1,8  8,5  35,3  7,7 35,3 2,0 
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Tabell A16. Andel av akkumulert areal1 av grønnsaker med bruk av ulike grupper av nytteorganismer2. 2020. 

Prosent  

  

  

Akkumulert areal med  

bruk av ulike grupper  

av nytteorganismer 

Andel av akkumulert areal for  

biologiske behandlinger med 

Gallmygg Gulløye Nyttenematode 

 m2 Prosent 

Salat  1 286 000 41,1 0,2 43,7 

Urter  14 525 000 13,6 3,6 12,9 

Tomat  5 775 000 2,1 - 0,0 

Agurk  7 537 000 1,4 0,1 0,5 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer mot gruppen av skadegjørere. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A17. Andel av akkumulert areal1 av grønnsaker med bruk av ulike grupper av nytteorganismer2. 2020. 

Prosent 

  

  

Akkumulert areal med  

bruk av ulike grupper  

av nytteorganismer 

Andel av akkumulert areal for  

biologiske behandlinger med 

Rovmidd Rovtege Snylteveps 

 m2 Prosent 

Salat  1 286 000 5,7 0,0 9,3 

Urter  14 525 000 20,5 10,1 36,4 

Tomat  5 775 000 38,7 11,3 47,9 

Agurk  7 537 000 66,3 1,7 28,0 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med nytteorganismer. 
2 Enkelte nytteorganismer benyttes mot flere skadegjørere. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Tabellene A18-A19. Hovedtyper av kjemiske plantevernmidler brukt i ulike vekster 

Tabell A18. Andel av akkumulert areal1 av prydplanter behandlet med ulike hovedtyper av kjemiske 

plantevernmidler. 2020. Prosent 

 

Akkumulert areal 

behandlet med ulike 

hovedtyper av kjemiske 

plantevernmidler 

Andel av akkumulert areal 

Soppmidler Skadedyrmidler Vekstregulatorer 

 m2 Prosent 

Blomstrende potteplanter 7 409 000  8,2 19,9 72,0 

Snittblomster 372 000  22,2             65,8  12,1  

Utplantingsplanter og 

sommerblomster 5 448 000  18,4 34,3 47,4 

Dekorasjonsplanter 247 000  6,2 84,5 9,3 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med gruppen av kjemiske plantevernmiddel. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A19. Andel av akkumulert areal1 av grønnsaker behandlet med ulike hovedtyper av kjemiske 

plantevernmidler. 2020. Prosent 

  

  

Akkumulert areal behandlet 

med ulike hovedtyper av 

kjemiske plantevernmidler 

Andel av akkumulert areal 

Soppmidler Skadedyrmidler 

 m2 Prosent 

Salat     218 000 8,5 91,5 

Urter   5 000                          -  100,0 

Tomat  184 000 6,9 93,1 

Agurk  646 000 66,7 33,3 
1 Summen av alle gjentak av behandlinger med gruppen av kjemiske plantevernmiddel. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabellene A20-A22. Akkumulerte areal med bruk av ulike kjemiske plantevernmidler 

Tabell A20. Andel av akkumulert areal1 med bruk av ulike soppmidler. Prydplanter og grønnsaker. 2020. Prosent 

1 Summen av alle gjentak av behandlinger for hvert enkelt kjemisk middel. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A21. Andel av akkumulert areal1 med bruk av ulike skadedyrmidler. Prydplanter og grønnsaker. 2020. 

Prosent 

1 Summen av alle gjentak av behandlinger for hvert enkelt kjemisk middel. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A22. Andel av akkumulert areal1 med bruk av ulike vekstregulatorer. Prydplanter og grønnsaker. 2020. 

Prosent 

1 Summen av alle gjentak av behandlinger for hvert enkelt kjemisk middel. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

  

 
Akkumulert areal 

med bruk av 

enkeltpreparater 

Andel av akkumulert areal 

 Apron XL Previcur Energy Teldor WG 50 Topas 100 EC 

 m2 Prosent 

Alle produksjoner 14 529 000 2,4 1,9 4,7 3,6 

Prydplanter 13 477 000 2,6 - 5,1 3,5 

Grønnsaker 1 052 000 - 26,8 - 4,4 

 
Akkumulert areal 

med bruk av 

enkeltpreparater 

Andel av akkumulert areal 

 Conserve Movento 100 SC Teppeki Vertimec 

 m2 Prosent 

Alle produksjoner 14 529 000 2,8 3,6 6,9 8,0 

Prydplanter 13 477 000 2,2 3,0 7,3 8,4 

Grønnsaker 1 052 000 10,5 11,8 2,2 3,1 

 Akkumulert areal med 

bruk av enkeltpreparater 

Andel av akkumulert areal 

 Alar 85 SG Bonzi Kompakt 5 C 

 m2 P rosent 

Alle produksjoner 14 529 000 16,7 16,7 20,8 

Prydplanter 13 477 000 18,2 18,2 22,6 

Grønnsaker 1 052 000 - - - 
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Tabellene A23-A25. Beregnet forbruk av ulike plantevernmidler 

Tabell A23. Totalt beregnet forbruk av ulike soppmidler. Prydplanter og grønnsaker. 2020  

  Apron XL Previcur Energy Teldor WG 50 Topas 100 EC 

 liter liter kg liter 

Prydplanter 19,9 : 64,4 31,8 

Grønnsaker -  154,5 - : 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A24. Totalt beregnet forbruk av ulike skadedyrmidler. Prydplanter og grønnsaker. 2020 

  Conserve Movento 100 SC Teppeki Vertimec 

 liter liter kg liter 

Prydplanter 61,4 32,3 26,9 133,8 

Grønnsaker 13,4 36,0 : 15,3 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A25. Totalt beregnet forbruk av ulike vekstregulerende midler. Prydplanter og grønnsaker. 2020 

  Alar 85 SG Bonzi Kompakt 5 C 

 kg liter liter 

Prydplanter           574,8             879,6 787,7 

Grønnsaker                       -                          -                          - 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Tabellene A26-A29. Utstyr 

Tabell A26. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske plantevernmidler, etter hovedtype av utstyr som ble brukt. 

2020. Prosent 

  

Antall som har 

brukt 

sprøyteutstyr 

Med bruk av 

manuelt 

utstyr 

Med bruk av 

maskinelt 

utstyr 

Med annet 

utstyr enn 

opplistet 

Bare  

manuelt 

utstyr 

Bare 

maskinelt 

utstyr 

  Prosent 

Blomstrende potteplanter 70 96 6 14 80 3 

Snittblomster 8 88 - 13 88  -  

Utplantingsplanter og 

sommerblomster 114 88  4  18  77  4 

Dekorasjonsplanter 17 100 6 12 82 - 

Salat 12 92 17 - 83 8 

Urter 4 100 - - 100   -  

Tomat 18  94  6 6  94   -  

Agurk 20 90 10 30 65 5 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A27. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske plantevernmidler, etter hovedtype av utstyr som ble brukt. 

2020. Prosent (forts.) 

  

Antall som har 

brukt 

sprøyteutstyr 

Kun annet enn 

opplistet utstyr 

Kombinasjon av 

manuelt og 

maskinelt utstyr 

Kombinasjon av 

manuelt og 

annet utstyr 

Kombinasjon av 

maskinelt og 

annet utstyr 

  Prosent 

Blomstrende potteplanter 70 1 3 13 - 

Snittblomster 8  12  - -  -  

Utplantingsplanter og 

sommerblomster 114  9   1   10   -  

Dekorasjonsplanter 17 - 6 12 - 

Salat 12 - 8 - - 

Urter 4  -   -  - - 

Tomat 18  -   -   -  6 

Agurk 20 10 5 20 - 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell A28. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske plantevernmidler, etter type utstyr som ble brukt. 2020. 

Prosent 

  

Antall som har 

brukt 

sprøyteutstyr 

Høytrykks-

sprøyte 

Lavtrykks-

sprøyte Ryggsprøyte 

Ryggtåke-

sprøyte Sprøyterobot 

  Prosent 

Blomstrende potteplanter 70 38 22 24 2 - 

Snittblomster 8 75 13 - - - 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster 114 32 15 33 2 - 

Dekorasjonsplanter 17 46 21 21 - - 

Salat 12 27 13 20 7 - 

Urter 4 25 25 50 - - 

Tomat 18 11 11 37 11 5 

Agurk 20 14 7 7 - - 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A29. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske plantevernmidler, etter type utstyr som ble brukt. 2020. 

Prosent (forts.) 

  

Antall som har 

brukt 

sprøyteutstyr 

Sprøytetårn 

med manuell 

betjening 

Sprøytetårn 

med motor-

inntrekk 

Spredebom 

med motor-

inntrekk 

Spredebom 

med manuell 

betjening 

Annet 

spredeutstyr 

  Prosent 

Blomstrende potteplanter 70 - - 4 1 10 

Snittblomster 8 - - - - 13 

Utplantingsplanter og 

sommerblomster 114 - - 3 1 14 

Dekorasjonsplanter 17 - - 4 - 8 

Salat 12 - - 13 20 - 

Urter 4 - - - - - 

Tomat 18 21 - - - 5 

Agurk 20 36 7 - 7 21 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabellene A30-A31. Golvdekke 

Tabell A30. Areal med prydplanter som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter golvdekke. 2020. 

Prosent 

 

Areal av 

prydplanter 

behandlet i alt 

Golvdekke i veksthuset 

Uten fast 

golvdekke 

Fast dekke med 

drenering  

til grunnen 

Fast dekke med drenering  

til tett kum for 

resirkulering 

 m2    Prosent 

Blomstrende potteplanter  290 500  32 18 50 

Snittblomster 27 500 36 64 - 

Utplantingsplanter og sommerblomster 310 100 39 26 35 

Dekorasjonsplanter 30 800 25 24 51 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell A31. Areal med grønnsaker som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter golvdekke. 2020. 

Prosent 

 

Areal av 

grønnsaker 

behandlet i alt 

Golvdekke i veksthuset 

Uten fast  

golvdekke 

Fast dekke med 

 drenering til grunnen 

Fast dekke med drenering  

til tett kum for resirkulering 

 m2 Prosent 

Salat  44 000 62 19 19 

Urter  2 600 93 2 5 

Tomat  79 200 28 41 32 

Agurk  95 000 62 10 28 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Vedlegg B: Eksempel på spørreskjema for prydplanter og 

grønnsaker 

(Papirversjon for illustrasjon av spørsmål, ikke lik den elektroniske Altinn-versjonen) 

  

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

42 

 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

43 

 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

44 

 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

45 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

46 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

47 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

48 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

49 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

50 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

51 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

52 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

53 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

54 

 

 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

55 

Figurregister 
Figur 4.1 Andel av veksthusareal som ble behandlet med nytteorganismer, etter produksjon. 

2015 og 2020. Prosent............................................................................................................... 12 
Figur 4.2 Veksthusspinnmidd på roser ................................................................................................... 14 
Figur 4.3 Andel av akkumulert areal av behandlinger mot ulike skadegjørere fordelt på 

produksjoner. 2020. Prosent .................................................................................................... 15 
Figur 4.4 Angrep av spinnmidd i tomat ................................................................................................... 15 
Figur 4.5 Rovmidden Phytoseiulus persimilis benyttes mot spinnmidd ............................................... 16 
Figur 4.6 Utsett av rovtege og foring med steriliserte sommerfuglegg .............................................. 17 
Figur 4.7 Snyltevepsen Encarsia formosa benyttes mot mellus ........................................................... 17 
Figur 4.8 Gulløyelarven Chrysoperla carnea benyttes mot bladlus ...................................................... 18 
Figur 4.9 Rovmidden Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris) benyttes mot trips .................... 18 
Figur 4.10 Snyltevepsen Aphidius ervi benyttes mot bladlus .................................................................. 19 
Figur 4.11 Utsetting av gallmyggen Aphidoletes aphidimyza som benyttes mot bladlus .................... 19 
Figur 4.12 Andel av areal med bruk av kun nytteorganismer, både nytteorganismer og kjemiske 

plantevernmidler eller kun kjemiske midler. 2020. Prosent ................................................ 20 
Figur 4.13 Andel av veksthusareal som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter 

produksjon. 2015 og 2020. Prosent ........................................................................................ 21 
Figur 4.14 Andel av totalt akkumulert behandlet areal fordelt på hovedgrupper av 

plantevernmidler og produksjoner. 2020. Prosent ............................................................... 23 
Figur 4.15 Mjøldogg på roser bekjempes med ulike soppmidler .......................................................... 23 
Figur 4.16 Andel av akkumulert areal av behandlinger med hovedgrupper av kjemiske 

plantevernmidler, etter produksjon. 2020. Prosent ............................................................. 24 
Figur 4.17 Ryggsprøyte ................................................................................................................................ 26 
Figur 4.18 Vannrett sprøytebom (t.v.) og sprøytetårn (t.h.) .................................................................... 26 
Figur 4.19 Sprøyterobot .............................................................................................................................. 27 
Figur 4.20 Høytrykkssprøyte ....................................................................................................................... 27 
Figur 4.21 Andel av kulturene som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler etter type 

utstyr som ble brukt. 2020. Prosent ........................................................................................ 28 
Figur 4.22 Fordeling av golvdekke i veksthus med bruk av kjemisk plantevern. 2020. Prosent ....... 30 
 

  



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

56 

Tabellregister 
Tabell A1. Veksthusbedrifter med bruk av nytteorganismer på prydplanter, areal og varighet av 

kulturen. 2020 ............................................................................................................................ 32 
Tabell A2. Veksthusbedrifter med bruk av nytteorganismer på grønnsaker og urter, areal og 

varighet av kulturen. 2020 ........................................................................................................ 32 
Tabell A3. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske midler på prydplanter og areal av 

prydplanter behandlet med kjemiske midler. 2020 .............................................................. 32 
Tabell A4. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske midler på grønnsaker og urter og areal av 

grønnsaker og urter behandlet med kjemiske midler. 2020 ............................................... 33 
Tabell A5. Veksthusbedrifter med kun biologiske midler, kun kjemiske midler eller med bruk av 

både kjemiske og biologiske plantevernmidler på prydplanter. 2020. Prosent ............... 33 
Tabell A6. Veksthusbedrifter med kun biologiske midler, kun kjemiske midler eller med bruk av 

både kjemiske og biologiske plantevernmidler på grønnsaker og urter. 2020 ................. 33 
Tabell A7. Areal med kun biologiske midler, kun kjemiske midler eller med bruk av både 

kjemiske og biologiske plantevernmidler på prydplanter. 2020. Prosent ......................... 33 
Tabell A8. Areal med kun biologiske midler, kun kjemiske midler eller med bruk av både 

kjemiske og biologiske plantevernmidler på grønnsaker og urter. 2020 .......................... 34 
Tabell A9. Akkumulert areal av prydplanter med bruk av nytteorganismer mot ulike hovedtyper 

av skadegjørere. 2020 ............................................................................................................... 34 
Tabell A10. Akkumulert areal av prydplanter med bruk av nytteorganismer mot ulike hovedtyper 

av skadegjørere. 2020 ............................................................................................................... 34 
Tabell A11. Akkumulert areal av grønnsaker med bruk av nytteorganismer mot ulike hovedtyper 

av skadegjørere. 2020 ............................................................................................................... 34 
Tabell A12. Akkumulert areal av grønnsaker med bruk av nytteorganismer mot ulike hovedtyper 

av skadegjørere. 2020 ............................................................................................................... 35 
Tabell A13. Andel av akkumulert areal med bruk av ulike grupper av nytteorganismer. 

Prydplanter og grønnsaker. 2020. Prosent ............................................................................ 35 
Tabell A14. Andel av akkumulert areal av prydplanter med bruk av ulike grupper av 

nytteorganismer. 2020. Prosent .............................................................................................. 35 
Tabell A15. Andel av akkumulert areal av prydplanter med bruk av ulike grupper av 

nytteorganismer. 2020. Prosent .............................................................................................. 35 
Tabell A16. Andel av akkumulert areal av grønnsaker med bruk av ulike grupper av 

nytteorganismer. 2020. Prosent .............................................................................................. 36 
Tabell A17. Andel av akkumulert areal av grønnsaker med bruk av ulike grupper av 

nytteorganismer. 2020. Prosent .............................................................................................. 36 
Tabell A18. Andel av akkumulert areal av prydplanter behandlet med ulike hovedtyper av 

kjemiske plantevernmidler. 2020. Prosent ............................................................................. 36 
Tabell A19. Andel av akkumulert areal av grønnsaker behandlet med ulike hovedtyper av 

kjemiske plantevernmidler. 2020. Prosent ............................................................................. 36 
Tabell A20. Andel av akkumulert areal med bruk av ulike soppmidler. Prydplanter og grønnsaker. 

2020. Prosent.............................................................................................................................. 37 
Tabell A21. Andel av akkumulert areal med bruk av ulike skadedyrmidler. Prydplanter og 

grønnsaker. 2020. Prosent ....................................................................................................... 37 
Tabell A22. Andel av akkumulert areal med bruk av ulike vekstregulatorer. Prydplanter og 

grønnsaker. 2020. Prosent ....................................................................................................... 37 
Tabell A23. Totalt beregnet forbruk av ulike soppmidler. Prydplanter og grønnsaker. 2020 ............. 38 
Tabell A24. Totalt beregnet forbruk av ulike skadedyrmidler. Prydplanter og grønnsaker. 2020 ...... 38 
Tabell A25. Totalt beregnet forbruk av ulike vekstregulerende midler. Prydplanter og grønnsaker. 

2020 ............................................................................................................................................. 38 
Tabell A26. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske plantevernmidler, etter hovedtype av utstyr 

som ble brukt. 2020. Prosent ................................................................................................... 38 



Rapporter 2022/8 Planteverntiltak i veksthus i 2020 

 

57 

Tabell A27. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske plantevernmidler, etter hovedtype av utstyr 

som ble brukt. 2020. Prosent (forts.)....................................................................................... 38 
Tabell A28. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske plantevernmidler, etter type utstyr som ble 

brukt. 2020. Prosent .................................................................................................................. 39 
Tabell A29. Veksthusbedrifter med bruk av kjemiske plantevernmidler, etter type utstyr som ble 

brukt. 2020. Prosent (forts.)...................................................................................................... 39 
Tabell A30. Areal med prydplanter som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter 

golvdekke. 2020. Prosent .......................................................................................................... 40 
Tabell A31. Areal med grønnsaker som ble behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter 

golvdekke. 2020. Prosent .......................................................................................................... 40 
 


	Planteverntiltak i veksthus i 2020
	Forord
	Sammendrag
	Abstract
	1. Innledning
	1.1. Bakgrunn
	1.2. Internasjonale erfaringer og krav
	1.3. Formålet med undersøkelsen
	1.4. Omfang

	2. Definisjoner
	3. Metode
	3.1. Populasjon og utvalg
	3.2. Skjema og utsending
	3.3. Editering av skjemaopplysningene
	3.4. Måle- og bearbeidingsfeil
	3.5. Frafall

	4. Resultater
	4.1. Areal behandlet med nytteorganismer
	Blomstrende potteplanter
	Snittblomster
	Utplantingsplanter og sommerblomster
	Dekorasjonsplanter
	Salat
	Urter
	Tomat
	Agurk

	4.2. Hovedgrupper av skadegjørere som bekjempes med nytteorganismer
	Blomstrende potteplanter
	Snittblomster
	Utplantingsplanter og sommerblomster
	Dekorasjonsplanter
	Salat
	Urter
	Tomat
	Agurk

	4.3. Akkumulerte areal for ulike nytteorganismer
	Blomstrende potteplanter
	Snittblomster
	Utplantingsplanter og sommerblomster
	Dekorasjonsplanter
	Salat
	Urter
	Tomat
	Agurk

	4.4. Areal behandlet med kjemiske og biologiske plantevernmidler
	Blomstrende potteplanter
	Snittblomster
	Utplantingsplanter og sommerblomster
	Dekorasjonsplanter
	Salat
	Urter
	Tomat
	Agurk

	4.5. Hovedtyper av kjemiske plantevernmidler brukt i ulike vekster
	Blomstrende potteplanter
	Snittblomster
	Utplantingsplanter og sommerblomster
	Dekorasjonsplanter
	Salat
	Urter
	Tomat
	Agurk

	4.6. Akkumulert areal for kjemiske enkeltpreparater
	Prydplanter
	Grønnsaker

	4.7. Forbruk av plantevernmidler
	Prydplanter
	Grønnsaker

	4.8. Utstyr ved kjemisk plantevern
	Blomstrende potteplanter
	Snittblomster
	Utplantingsplanter og sommerblomster
	Dekorasjonsplanter
	Salat
	Urter
	Tomat
	Agurk

	4.9. Golvdekke
	Blomstrende potteplanter
	Snittblomster
	Utplantingsplanter og sommerblomster
	Dekorasjonsplanter
	Salat
	Urter
	Tomat
	Agurk


	Referanser
	Vedlegg A: Tabeller
	Vedlegg B: Eksempel på spørreskjema for prydplanter og grønnsaker
	Figurregister
	Tabellregister

