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forårsaket  av rognebærmøll  -  notat  fra FMLA Vest-Agder

Kommentarer:
Kommunens kompetanse og kapasitet.

1. Har alle kommuner der det kan være aktuelt for epledyrkere å søke erstatning tilstrekkelig

kompetanse til å vurdere skaden, slik forskriften forutsetter; - for eksempel skille mellom

skadeomfang av larver av rognebærmøll og larver av eplevikler der begge har forårsaket

skade?

2. Har kommuner uten tilstrekkelig kompetanse på dette feltet kapasitet til å skaffe seg den når

det blir aktuelt?

Fylkesmannsembetet har jo i de fleste fylker valgt å ikke opprettholde fagkompetanse i frukt- og
bærdyrking. Fylkesmannen kan derfor ikke være kompetanseinstitusjon for kommuner på dette
feltet.

Åpning for kjøp av kompetanse?
Der det er yrkesfruktdyrkere er det sannsynlig at Norsk Landbruksrådgivning vil kunne tilby
nødvendig kompetanse. Forskriften sier ikke noe om muligheter for kommune og/eller fylkesmann
til å kjøpe tjenester der disse åpenbart mangler relevant kompetanse eller kapasitet til å utføre faglig
forsvarlig arbeid. Men det burde den kanskje gjøre? Og - i så fall - si noe om at erstatningsordninga
skal kunne betale for kjøp av denne kompetansen?

Erstatning begrenset til skade av larver av rognebærmøll.  Hva med skade av larver av eplevikler?
Bekjempingsmetodene mot skade av rognebærmøll har i stor grad virket mot skade av eplevikler;
særlig i de år da det har vært sprøytet mot rognebærmøll. Det er mulig - og sannsynlig - at denne
sprøytinga har hatt effekt på populasjonen av epleviklere også i år uten sprøyting mot rognebærmøll.
Eplevikleren kan jo være ganske "stasjonær"; populasjonen bygger seg opp i eplehagen når den har
vilkår for det; for eksempel ved å ikke bli bekjempet i forbindelse med sprøyting mot rognebærmøll.
Eplevikleren kan gi betydelig skade i epledyrkinga på Sørlandet; forbudet mot bruk av effektive
midler mot rognebærmøll er også et forbud mot bruk av effektive midler mot eplevikler.
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