
KORONAHENDELSEN 2020 - AVKLARINGER VEDRØRENDE 

AUTORISASJONSKURS FOR PLANTEVERNMIDLER 
Per 25. mars 2020. 
 
For å få en enhetlig håndtering av autorisasjonskurs for plantevernmidler, så lenge koronahendelsen 
pågår, har Mattilsynet gjort følgende avklaring for hvordan autorisasjonskurs for plantevernmidler skal 
gjennomføres: 
 

Grunnkurs 

Kurs som ikke har startet eller kurs som er delvis gjennomført 
 

Gjennomføring av teoridelen 

Mattilsynet ser her for seg to alternative løsninger: 

1. Kursarrangør gjennomfører teoridelen av kurset som et webinar via plattformer som Teams, 
Skype eller tilsvarende.  
 

2. Nettbasert fornyingskurs benyttes, men suppleres med teori om skadegjørere. «Plantenes 
venner og fiender» kan benyttes. Det anbefales at det i tillegg gis et tilbud om 
diskusjonsgrupper, et kortere webinar eller lignende som kan ta opp temaer som integrert 
plantevern, utregning av preparatdose og væskemengde ved sprøyting samt andre temaer som 
er relevante i forhold til deltagergruppa. Nettkurset koster 900 kr og betales ved påmelding. 
Kursarrangører kan logge inn via kurset «Kursarrangør» (gratis). Dette kurset er en kopi av 
fornyingskurset med unntak av at det ikke inneholder eksamen.  
   

Gjennomføring av praksisdagen 

For de mest teoretiske delene av praksisdagen, som f.eks. verneutstyr og bruk av sjekkliste/egenkontroll 

m.v., foreslår Mattilsynet at webinar benyttes.   

 

For den praktiske delen av praksisdagen foreslår Mattilsynet to alternative gjennomføringsmåter: 

a) praktisk del i form av video hvor innstilling og bruk av sprøyta m.m. gjennomgås 
eller 

b) praktisk del gjennomføres i små grupper, men i tråd med gjeldende føringer fra 
helsemyndighetene i forhold til avstand mellom personer, håndvask, størrelse på gruppe m.v. 
samt å ikke delta hvis man er i karantene/isolasjon. 

 

Gjennomføring av eksamen 
Hvis nettkurset er benyttet kan også eksamen gjennomføres i nettkurset. Dette er kun tilgjengelig for de 
som har gjennomført teorien på nett. For andre alternative gjennomføringsmåter, se informasjon under 
«Hvordan gjennomføre eksamen?». 
 
  

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nettbasert_kurs_for_fornying_av_plantevernmiddelautorisasjon.17253


Annet 
Det oppfordres til å gjennomføre webinar-kursene med litt mindre grupper (ca 15 deltagere) enn vanlig 
klasseromskurs for at deltagerne skal få godt utbytte av kurset og at det blir lavere terskel for å stille 
spørsmål enn hvis gruppa er stor. Videre må kursdeltagerne oppfordres til å ha lav terskel for å be om 
veiledning dersom de har spørsmål om sprøyting i praksis, enten de spør naboer som har 
plantevernmiddelautorisasjon, veiledningstjenesten eller andre. 
 

Kurs hvor teori og praksis er gjennomført og kun eksamen gjenstår 
Eksamen utføres hjemmefra. Det er utarbeidet egne eksamenssett som benyttes. Se mer informasjon 
under «Hvordan gjennomføre eksamen?». 
 

Fornyingskurs 

Kurs som ikke har startet  
Nettbasert autorisasjonskurs er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. Det oppfordres til bruk av dette.  

 

Kurs hvor teoridelen er gjennomført, men eksamen gjenstår 
Eksamen utføres hjemmefra. Det er utarbeidet egne eksamenssett som benyttes. Se mer informasjon 
under «Hvordan gjennomføre eksamen?». 
 

Hvordan gjennomføre eksamen? 
Eksamen utføres som hjemmeeksamen. Det er utarbeidet egne eksamensoppgaver til bruk under 
korona-utbruddet, ett eksamenssett som tar utgangspunkt i bruk av åkersprøyte og ett som tar 
utgangspunkt i bruk av ryggsprøyte. Eksamen består av 47 spørsmål. Eksamen kan sendes ut både som 
word-dokument og som skrivbar pdf-fil.  
 
Kursarrangør orienterer deltagerne om tidspunkt for gjennomføring av eksamen. Det vil være lurt å 
samtidig informere om at man trenger å ha word eller adobe (gratisprogram) installert på PC før 
eksamen starter. Fylkesmann/landbrukskontor (jfr. normal arbeidsfordeling i fylket) sender ut eksamen 
på e-post til kursdeltagerne til avtalt klokkeslett. Deltagerne besvarer oppgavene hjemme på egen PC. 
Alle hjelpemidler er tillatt. Eksamenstiden er satt til 1 ½ time. Deltagerne må sende utfylt 
eksamensbesvarelse i retur til Fylkesmann/landbrukskontor før tidsfristen er utløpt.  
 
Eksamen rettes i henhold til normal arbeidsfordeling i fylket og bestått eksamen registreres i 
autorisasjonsregisteret. 
 


