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Pesticidlaboratorietutførerfor Statensnæringsmiddeltilsynog Statenslandbrukstilsyni dag,
B) Forskningsbasertforvaltningsstøttefor Statenslandbr/ukstilsynpå området
plantevernmidlerog C) Forskningsbasertforvaltningsstøttefor Statenslandbrukstilsynpå
områdetplantehelse.
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PLANTEFORSK KONKLUDERER

:

A. Analyserav resterav plantevernmidler i ves~etabilskematvarer 02 vann

• For åkunnegi forvaltningsstøtteerdetviktig mednærhetmellomtilsynog
forskning/laboratorier.

• Kapasitetenpåanalyseravresteravplantevernmidleri matog miljø her i landetbør
opprettholdespådagensnivå.

• For å spareressurserfor såkompliserteanalysersombestemmelseav pesticidrester,
børreferansefunksjonogvolumanalyserutføresav sammelaboratorium.

• Vedvurderingavhvilke laboratoriersomskal utføreanalysetjenester,måi tillegg til
prisogsåkompetanse,kvalitet og nærhettasmedi vurderingen.

B. Forsknin2sbasertforvaltnin2sstotte på området plantevernmidler

• Planteforskharoppdragfra Statenslandbrukstilsynpå forskningsbasert
forvaltningsstøtteomplantevernmidler

• Matprodusentenetrengerkompetansepåbrukavplantevernmidlerfor å sikre en trygg
produksjon.

• Oppdragenefra forvaltningenavplantevermnidlererviktig for åbeholdeog
videreutvikledennekompetansen.

• Konkurranseutsettingvil svekkedenøkonomiskebasisenfor dennekompetansen.

C. Forsknini~sbasertforvaltnin2sstottepå området plantehelse

• Planteforskharoppdragfra Statenslandbrukstilsynpå forskningsbasert
forvaltningsstøtte,risikovurderinger,beredskap,referansefunksjoner,diagnostikkog
metodeutvikling.

• Metodeutviklinginnendiagnostikkog implementeringavnye metoderutvikletav
andrebørgjøresavde somskal utførediagnostikkfor forvaltningen.

• Kvalitet pådiagnostikkognærheterviktig for godforvaltningav norskplantehelse
• Diagnostikkavplanteskadegjørereer ikke rutineanalyserogegnersegikke for

konkurranseutsetting.

A. Analyserav rester av ylantevernmidler i ve~etabilskematvarer 02 vann

Pesticidlaboratoriet,Planteforskhari dagbetydeliganalysevirksomhetforbådeStatens
næringsmiddeltilsynog Statenslandbrukstilsynog vil såledesbli en viktig aktørnårdet
gjelderanalyserfor detnye Maftilsynet.Pesticidlaboratorieter i daglandetseneste
spesiallaboratoriumfor analyseavresteravplantevemmidleri vegetabilskematvarerog i
vann.Laboratoriettar i daghåndomalle analysenesomStatensnæringsmiddeltilsynog
Statenslandbrukstilsynharbehovfor innefordette feltet. Foråbetjeneforvaltningenhardet
de sisteti åreneværtsatsetbetydeligemidlerpåoppbyggingav kompetanseog investeringeri
moderneinstrumentering.
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Pesticidlaboratoriethari dagbetydeligeoppgaverfor denstatligeforvaltningen(SNT og
SLT) pånæringsmiddelområdetsomerbeskrevetnedenfor. I tilleggvil vi fremhevenoen
momentersomerviktige nåren skal vurderehvilke analysersomskal konkurranseutsettesog
kriterierfor valg av laboratoriertil åutføreanalyserfor detnyeMattilsynet.

1. Kunnskapsbasertforvaltningsstøtte— nærhet til tilsyn

Kunnskapsbaserttilsyn baserersegpåbasiskunnskaper,analyseresultaterfra overvåkingog
fra forskningsprosjekter,kunnskaperom og nærhettil tilsyn og til samfunnet.I tillegger det
selvsagtviktig medkunnskaperom risiko. Det hjelperlite medovervåkinghvis enikkeer i
standtil å definerebehovenefor overvåkingeller forståhvilke konsekvenserfunn av
skadeligestofferkanha for samfunnet.Derforbøranalysevirksomhetværenærtilknyttet både
forskningogforvaltningslik at detgis romfor opprettholdelseav nasjonalkompetansepå alle
feltersomkreverovervåking.Hvis en skal baseresegpååkjøpe analysetjenestenetil sålav
pris sommulig, vil nærhetentil problemeneogdennasjonalekunnskapsbasenrasktbli
svekket.

Planteforskgir i dagbetydeligforvaltningsstøttetil bådeSNTog SLT basertpå de analyse-
resultatersomdenårligeovervåkingenogmerprosjektorienterteanalyserframbringer. Dette
kan gjøresfordi Planteforskharbetydeligkompetanseog fordi Pesticidlaboratorietgjennom
deltakelsei internasjonaleorganisasjonersomCodexog CEN haropparbeidetkompetanse
utoverdetrentanalysetekniske.Fordi dennekompetanseni dagbrukessåaktivt av
matforvaltningen,sparerenbetydeligeressurseri forhold til om forvaltningenselv skulle
byggeopp slik kompetanse.I tillegg får forvaltningentilgangpåkompetansesomselvsagt
brukesi f. eks.utredningsoppdrag.

Kompetansenbrukesogsåtil åutvikle bruksmåterforplantevemmidlenetilpasset norske
forholdog til ågi rådogveiledningtil næringenheri landet,dvs,bønder,ringledere,
næringsmiddelindustriog iinportører/eksportøreravvegetabilskematvareri samsvarmed
dette.

2. Annen forvaltningsstøtte — nærhettil tilsyn

Pesticidlaboratoriethar for SNT fåttansvarfor denpraktiskegjennomføringenavdenstatlige
overvåkingen,dvs. laboratorietlagerdetaljerteprøvetaklngsplanerbasertpåoverordnede
planerfra SNTog fra EU. Pesticidlaboratorietgir veiledningog i samarbeidmedSNT kurs i
f. eks.prøvetakingfor de kommunalenæringsmiddeltilsyn.I tillegg har laboratorietansvar
for åsammenstilleovervåkingsdataenei de års-rapporterog EU-rapportersomforvaltningen
utgir.

3. Referansefunksjonfor analyseav pestieider

Pesticidlaboratorieter i dagetnasjonaltreferanselaboratoriumfor analyseavresterav
plantevernmidler.Det vil si at laboratorietkanyte bistandtil Mattilsyneti forbindelsemed
videreutviklingavovervåkingsprogrammetfor resteravplantevemmidler.I tillegg gir
Pesticidlaboratorietrådvedrørendeprioriteringavhvilke nye analyseparametresombørinngå
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i overvåkingen.Laboratorietutvikler selv stadignye og forbedredemetoderfor åkunne
betjenetilsynenebedre.Dettekangjøresfordi laboratorietharet nærtog godt samarbeidmed
andrenordiskeog europeiskereferanselaboratorier.

I Sverigeog Danmarkerreferansefunksjonenforpesticidanalyseneinnennæringsmiddel-
områdetendel av den statligeforvaltningen. DenreferansefunksjonsomPesticidlaboratoriet
i daghar,gjør at denneforvaltningeni Norgeer lite kostnadskrevendesammenlignetmed
Sverigeog Danmark.

4. Analyser i tilknytning til forskning somogsåerviktig for tilsyn

Pesticidlaboratorietgjørogsårestanalyseri forbindelsemedden godkjenningsprøvingensom
Planteforski dagutførerfor Landbrukstilsynet.Forsøkeneomfatterliovedsakelignyestoffer
og nye bruksområdersomersøktgodkjenti Norge. Midler investerti analyseinstrumenterog
metodeutviklingi forskningsprosjekterog godkjenningsprøving,kommeri dagSNT til gode
i form av rimeligereanalyseri deresovervåkingsprogram.

5. Forholdet mellom referansefunksjonogvolumanalyser

Analyseravresteravplantevemmidlerermegetkompliserte.Det ermangestoffer somskal
overvåkes,og detkommerstadignyestofferpå markedet. I tilleggblir grenseverdienefor
restinnholdi matvarerstadiglavere.Det krevesbetydeliganalysetekniskkompetanseog i
tillegg sværtdyrt analyseutstyrfor åutvikle godemetoderfor overvåkingav plantevemmidler
i matvarer.

Hvis enbareskalbrukekompetansenog instrumenteringentil referansefunksjon,ogsåsette
bort allevolumanalysenetil et annetlaboratorium,vil totalkostnadenebli betydelighøyere
ennomogsåvolumanalysenegjøresavreferanselaboratoriet.Kombinasjonengir bedre
utnyttelseavkompetanseog avinstrumentelleogmenneskeligeressurser.Foråopprettholde
kompetanseogkvalitet (akkreditering)er detviktig medetvisst volumav analyseri tilegg til
de få somreferansefunksjonengir.

6. Konkurranseutsetting av volumanalyser— konkurransevilkår

Konkurranseersunt fordi detda stilles kravtil kvalitet, analysetiderog priser.Hvis
volumanalyserleggesut på anbud,erdetderforviktig at det leggesvekt påmerennbare
analysepris.Dettefordi laboratorieri Norgeikkeharmulighettil åkonkurrerepålike vilkår
medstoreinternasjonalelaboratoriekonsern.Dissesenderprøveneut av landetoggjør
analysenei landmedlaverekostnader.Dettegjørat de kan tilby laverepriser,mennærheten
til kompetansenvil dabli borte.Nødvendigkompetansemådabyggesopp interntellerkjøpes
avandreinstitusjoner.Transportav analyseprøveroverlandegrensenevil ogsåmedføre
merarbeidog øktekostnader.

I tillegg foregårdetenbetydeligsubsidieringav analyseri andreland,fordi statlige
referanselaboratorierutvikler metodeneog gjørkvalitetssikringenfor de laboratoriersom
utførervolumanalyser.Noenav disselaboratorienetilbyr ogsåsine analysetjenesteri Norge.
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I enoffentlig anbudskonkurransefor en storoppdragsgiversomMattilsynet,vil mankunne
risikereatstorelaboratorier“dumperprisene”for i førsteomgangåsikresegmarkedsandeler
ogderettermonopolpåsåvidt kompliserteanalysersomåbestemmepesticidresteri
matvarer.Detteharf. eks.skjeddi landhvorsværtmyeavanalysenefor forvaltningener lagt
ut påanbud. Detteer vel ensituasjonsomikke erønskeligi Norge.

7. Konklusjon

• For åkunnegi forvaltningsstøtteer detviktig mednærhetmellomtilsyn og
forskning/laboratorier.

• Kapasitetpåanalyserav resteravplantevernmidleri matog miljø her i landetbør
opprettholdespådagensnivå.

• Forå spareressurserfor såkompliserteanalysersombestemmelseavpesticidrester,
børreferansefunksjonogvolumanalyserutføresav sammelaboratorium.

• Vedvurderingavhvilke laboratoriersomskal utføreanalysetjenester,må i tillegg til
pris ogsåkompetanse,kvalitet ognærhettasmedi vurderingen.

B. Forsknin2sbasertforvaltnin2sstøtte på området plantevernmidler

Planteforskhar forskeremedinternasjonaltoppkompetansepåeffekterav kjemiskeog
biologiskeplantevernmidlermot skadegjørerei norskjord-,hage-og skogbrukog på ikke
dyrkedeareallangs ferdselsårer,industriområdero.l. Statenslandbrukstilsynbrukerdenne
kompetansentil godkjenningsprøvingavplantevernmidler,vurderingav dosering,
bruksområdeog egenskaperi miljøet. PlanteforskPlantevemetgårgjennom og
kvalitetssikrer alle forslagtil etiketterfor plantevemmidler.I samarbeidmed
LandbrukstilsynetharPlanteforskgitt ut boken“Plantevernkjemiskeog biologiskemidler”
hvertannetårsiden1983.

Godkjenningsproving av plantevernmidLer

Vedvurderingenavnye kjemiskeplantevernmidlerfor godkjenningogvedrevurderingav
alleredegodkjenteplantevernmidlerbrukerStatenslandbrukstilsynPlanteforsktil prøvingav
effektenmot skadedyr,soppsjukdommerog ugrasi forsøki korn, poteter,grønnsaker,frukt,
bær,veksthuskulturerog på arealsomikkenyttestil matproduksjon.Forsøkeneer
kvalitetssikretetterde internasjonaleprinsippenei “Godeffektprøvingpraksis” (GEP),med
godkjenningfra Landbrukstilsynet.

Godkjenningsprøvingenerviktig fordi detnorskeklima er kjøligereogvår dyrkajord er
surereog merhumusholdigennjord påkontinenteti Europaog i USA der de flestekjemiske
planteverumidlerutvikles.Det tasut prøverfra feltforsøkenefor analyserav resterved
Pesticidlaboratoriet.Resultatenehar fleregangergitt overraskelserfordi restenei produktene
harværtstørre enndetsomerrapporterti litteraturenfra tilsvarendeforsøki andreland i
Europa.Arsakenerkorterevekstsesong,andrebruksmåterog laveretemperaturennlenger
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sør.I undersøkelseravnedbrytingav enkelteplantevernmidleri jord finner enogsåen del
avvik fra resultatenelengersør.

Vedgodkjenningenav plantevemmidlervektleggerLandbrukstilsynetuttalelserfra
Planteforskog toksikologiskeogmiljøtoksikologiskedata. En del avde miljøtoksikologiske
dataeneleveresav Planteforsk.

Gjennomføringen av llandlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler
(1998-2002).

PlanteforskharhattflereoppdragunderHandlingsplanenog harsamarbeidetmed
Landbrukstilsyneti gjennomføringavnoenoppgaver.ProgrammetSkadeterslder,prognoser
ogvarsling,Landbruksmeteorologisktjenesteog forskningsprosjekteri Planteforskharvært
finansiertavHandlingsplanen.

Resultateneved sluttenavplanperiodenvisernedgangi forbruketav plantevemmidler,
mindreresteravplantevernmidleri norskevegetabilerenni importertevarerog nedgangi
antall funnavresteravplantevernmidleri miljøet.

Konklusjon forskningsbasert forvaltningsstøttepå plantevernmidler
Mattilsynetharbehovfor forskningsbasertplantevernmiddelkompetanse.Menskal en sikre
grunnlagetfor en tryggmatproduksjonerdetavgjørendeat ogsåmatprodusentener sikretat
det finnesinnenlandsog lett tilgjengelig kompetanseinnenbrukav plantevernmidler.Den
økonomiskebasisenfor grunnleggendekompetanseom plantevemmiddel,bådefor
agronomiskeog miljømessigeegenskaper,er svakher i Landet.OppdragenesomPlanteforsk
får gjennomtilsynmyndigheteneerav avgjørendebetydningfor at landetkanopprettholde
dennekompetansen.Konkurranseutsettingkanlett sprede økonomiskemidlenesomblir
brukt på disseoppgavenepå flere og dermedsvekkedenøkonomiskebasisenfor denne
kompetansen.Vi menerogsåat dettevil værearbeidskrevendefor tilsynsmyndighetene.

C. Forsknin2sbasertforvaltnin2sstøtte på området plantehelse

Planteforskerdetenestenorskeforskningsinstitutti plantevernog haren tilsvarende
betydningfor norskplantehelsesomVeterinærinstituttethar for norskdyrehelse.
Kompetansenerbyggetopp gjennomlangtid i Statensplantevernsom01.01.1995ble en
resultatenheti Planteforsk.Framtil 1990haddeStatensplantevern,delegertfra
Landbruksdepartementet,deleravforvaltningenav norskplantehelse.Desiste
forvaltningsoppgavenebleoverførttil Statenslandbrukstilsynfra 1.01.1997.

Planteforskutføreri dagforvaltningsstøttepåområdetplantehelsesomoppdragfor Statens
landbrukstilsyn.Forskerei Planteforskharkompetansepåhøgtinternasjonaltnivåinnenalle
viktige grupperavplanteskadegjørere(viroid, virus, bakterier,phytoplasma,sopp,midd,
insekter,nematoderog ugras).Gjennomforskning,forskerutdanningi samarbeidmedNorges
landbrukshøgskoleog betydeliginternasjonalpubliseringpåplantehelseliggerPlanteforski
forskningsfronten.Forskerei Planteforskeraktivedeltakerei komiteerogpaneleri European
PlantProtectionOrganization(EPPO)for å følgemedi plantehelsesituasjoneni Europaog
bidramedfagkunnskaperpå sine spesialfelter.EPPOble oppretteti 1951 for å samordne

6
H~ringsnotatfra Planteforsk— Framtidigorganiseringav laboratorietjenestenepåmatområdet



tiltak mot skadegjøreresombekjempesmedutestengingog karantenetittak.

Landbrukstilsynetbrukerfagkunnskapeni Planteforski løpendevurderingerav situasjoneni
norskplantehelse.Vedutbruddavnye skadegjørereerdetekstraviktig for forvaltningenat
Planteforskharspesialkompetansepåalle viktige grupperavskadegjørere.Planteforskhar
opparbeidetspesialkompetansepåkvantitativrisikovurderingi et Strategiskprogramledetav
Veterinærinstituttet.I et EUprosjektarbeiderPlanteforskmedrisikovurderingpåenny
soppsjukdompåkveite.

Avtalenom“SanitaryandPhytosanitaryregnlations”(SPSavtalen)underWTO pålegger
medlemslandåbrukerisikovurderingfor åbrukerisiko for introduksjonav nyeplante-
skadegjøreresomgrunnfor avvisningav import. Planteforskhari løpetavde siste ti årutført
ca20 risikovurderingeromfarlige skadegjørerepåoppdragfor Landbrukstilsynet.

Beredskapsfunksjoner

Kompetansenpåplanteskadegjøreresomerbeskrevetovenforgjørat Planteforskkan
diagnostiserenye skadegjørere.Eksemplerpå nye skadegjøreresomeridentifisertav
Planteforskgjennomde sisteårer: Potatospindletuberviroid, Potatoleafroll virus, Apple
proliferationphytoplasma,pærebrann(Erwinia amylovora),rødmargi jordbær
(Phytophthorafragariae),Phytophthoraramorumi rhododendron,kvit krysantexnumrust
(Pucciniahoriana) og Sør-amerikanskbladminerflue(Liriomyzahuidobensis).Alle disse
skadegjørernekommerinn under forskriftentil Lov om plantehelse.

Vedutbruddavkaranteneskadegjøreregir forskerei Planteforskrådombekjempelseog tiltak
for åutryddeellerbegrensespredningen.

Referansefunksjoner

Planteforskleggerstorvekt pååfølgemeddenraskeinternasjonaleutviklingen i metoderfor
diagnostikkavplanteskadegjørere.I noentilfeller driverPlanteforskutvikling av nyemetoder
og harblantannetpatentertenDNA-basertmetodefor diagnoseavsoppsjukdommeri gnlrot
pålagragulrot og i jord.

Forskerei Planteforskharundervisti brukavPCRmetoderi diagnostikkav soppfor
personalevedSåvarelaboratoriet,Statenslandbrukstilsynog personalefra Plantedirektoratet,
et offentlig laboratoriumi Danmark.

Diagnostikk

PlanteforskgjennomførerpåoppdragavLandbrukstilsynetdiagnostikkavplanteskadegjørere
i gruppenevirus, bakterier,sopp,midd, insekter,nematoderog ugras.Det mesteav arbeidet
gjeldernye farlige skadegjøreresomforskriftenunderLov om plantehelsegjelderfor. De
flesteav disseskadegjørernefinnesikke i landetog introduksjonog etableringkan føre til økt

behovfor brukavkjemiskeplantevernmidlerog øktekostnaderi norskplanteproduksjon.

7
Høringsnotatfra Planteforsk— Framtidigorganiseringav laboratorietjenestenepåmatområdet



Avvisningav import pågrunnavfunnav farlige planteskadegjørerekanhastoreøkonomiske
konsekvenserfor eksportørog importør.Metoderbrukt i diagnostikkmåderforkunne
dokumenteresi tilfelle detblir rettstvisteretterpåvisningav enskadegjører.

Tidsfaktorenerviktig nårdetkommerinn trailereeller båtermedimporterteplantereller
planteprodukter.Derfortrengerforvaltningenrasktsvarpådeprøversomplanteinspektører
tar ut i varepartiene.

Metodeutvilding for diagnostikk av planteskadegjørere

PlanteforskharinnarbeidetDNA basertemetoderfor diagnostikkavvirus, bakterierog sopp.
Det arbeidesmedå implementereDNA metoderfor diagnostikkav insekterog nematoder.
Bioteknologiskemetodergir god dokumentasjonog de erspesifikke.Derforutgjørde etsvært
nyttig supplementtil mikrobiologiske,immunologiskeogmikroskopiskemetodersomblir
brukt i Planteforsk.

Planteforsklederet Strategiskprogramfinansiertav Norgesforskningsråd“Molekylær
diagnostikkavplanteskadegjørere”.Skogforskdeltari programmet.Detteerenbetydelig
investeringav offentligemidler for åutvikle DNA basertemetoderfor diagnostikkav
plantepatogenesopperog skadeinsekter.

Landbrukstilsynetharbehovfor overvåkingavvisseskadegjørere.i mangetilfeller
samarbeidermedlemslandi EPPOfor åhindreimport av nye skadegjørere,kartlegge
utbredelsenav introduserteskadegjørereog for åutryddealleredeintroduserteskadegjørere.
Norsk forvaltningvil ogsåhabehovfor åkartleggeforekomstav skadegjøreresomfins i
Europa,mensomennåikke er funneti Norge.Planteforskgjennomføreri 2003 overvåking
blant annetavfuruvednematode,lys ringråtei potet,sharkavirusi plomme,potetvirusog
bakteriosenpærebrann.

Rutineanalyser

IngenavoppdragenePlanteforskharfor Statenslandbrukstilsynharkarakterav åvære
rutineanalyser.Forskerekvalitetssikrerdiagnostikkavbådeenkeltprøverog seriermed
analyseravplanteprøver.

Konklusi on forskninEsbasert forvaltninEsstøttepå området plantehelse

1. PåområdetplantehelseharPlanteforskoppdragfra Statenslandbrukstilsynpå
a). Forskningsbasertforvaltningsstøtte,b)Beredskapsfunksjoner,c) Referansefunksjoner,
d) Diagnostikkav planteskadegjørere,e) Metodeutvikling.

2. Disseoppgaveneegnersegikke for konkurranseutsetting.

3. Ingenav oppdragenePlanteforskharpåområdetplantehelsekankallesrutineanalyser.
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