
Skjema for egenkontroll - utarbeidet av Mattilsynet, 2020. 

Egenkontroll av ryggbåret og håndholdt spredeutstyr for 
plantevernmidler - sjekkliste 
 

Dato for utført egenkontroll: ________________________________________________________________________________________ 

 

Egenkontrollen er utført av: _________________________________________________________________________________________ 

 

Sprøytetype/fabrikat og innkjøpsår evt. serienummer dersom flere sprøyter av samme type: _____________________________________ 

  

                      _____________________________________ 

HUSK Å BRUKE EGNET VERNEUTSTYR. 
 

KONTROLL AV SPRØYTAS TILSTAND 

Sprøyta må være tom, rengjort og uten trykk. 

JA NEI Ikke 
aktuelt 

Kommentarer og tiltak 
 

Er lokk, pakninger og tilbakeslagsventil tilstede og fungerer?     

Er påfyllingssilen ren og i god stand?      

Er tanken fri for skader, sprekker og hull?     

Er reimer/seler og festepunkter rene, godt fastmontert og i god stand?     

Er slanger elastiske og uten skader, sprekker eller hull?     

Er sprøytepistol/sprøyterifle uten skader og i god stand?     

Er eventuelle filtre i sprøytepistol og bak dyse(r) rene og i god stand?     

Er dysen(e) godt festet, riktig justert og uten skader?     

Er pumpa uten synlige tegn på skader?     

Elektrisk sprøyte – er tilstanden til batteri, lader og ledninger i orden?      
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Gå ikke videre i egenkontrollen dersom det er rester av plantevernmidler eller sprøyta viser tegn til skade eller lekkasjer. Rengjør om nødvendig med vann 

og egnet vaskemiddel. Se informasjon om rengjøring av spredeutstyr på Mattilsynets nettsider.   

 

KONTROLL AV SPRØYTAS FUNKSJONER JA NEI Ikke 
aktuelt 

Kommentarer og tiltak 
 

Bruk et litermål og fyll sprøyta med rent vann. Er målemerkene på tanken 
synlige og nøyaktige?  

    

Tåler stroppene/selene vekten av full sprøytetank?     

Er sprøyta stabil når tanken er full?     

Er det fritt for lekkasjer både når sprøyta står og når den ligger på siden?     

Sett trykk på sprøyta. Fungerer pumpa jevnt?     

Er det fritt for lekkasjer fra slanger og sprøytepistol/sprøyterifle når det 
er trykk på sprøyta? Sjekk spesielt alle slangeklemmer og -koblinger. 

    

Sprøyt vannet ut i en bøtte eller lignende. Fungerer av/på-mekanismen 
godt og også eventuelle dryppvern? 

    

Sprøyt på et tørt underlag f.eks. betong. Er sprøytedusjen jevn?      

Sprøyt ut all væske til det kommer luft ut fra dysen(e). Er det mindre enn 
250 ml igjen i tanken? 

    

 

 

KALIBRERING JA NEI Ikke 
aktuelt 

Kommentarer og tiltak 
 

Er sprøyta kalibrert slik at du sikrer rett dosering når du skal sprøyte? Se 
informasjon om fremgangsmåte på Mattilsynets nettsider.   

    

 

HUSK å ha gode rutiner for hvor forurenset vaskevann tømmes ut. Pass på at det ikke havner i avløp eller vannkilder. Lagre sprøyta tom, rengjort, frostfritt 

og ikke utsatt for direkte sol. 

 

Egenkontroll bør gjøres minst en gang i året. Det er hensiktsmessig å gjennomføre kontrollen før sprøytesesongen starter. Egenkontroll av sprøyta er 

gjennomført når du har gjennomgått aktuelle sjekkpunkter. 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/funksjonstesting_av_spredeutstyr/gode_rutiner_ved_rengjoring_av_spredeutstyr_for_plantevernmidler.37970
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/kalibrering_av_ryggsproyte_pdf.37971/binary/Kalibrering%20av%20ryggspr%C3%B8yte%20(PDF)

