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Høringsuttalelse angåendemålsettingerog tilrådinger i Handlingspian for
redusert risiko ved bruk av planteverumidler 2004-2008

Fylkesmanneni OpplandLandbruksavdelingensynestilrådingenei planenergodtbegrunnet
veddokumentasjonog erfaringeroppnåddgjennomhandlingspianensålangt,xigstøtter
tiltakene.Fylkesmannenvil imidlertid suppleremednoenforslag:

Mål
2.- 4. kulepunkt:Det er ønskeligat målsettingfor omfangog kapasitetpåprøvetakingblir
konkretisertpåalle områdene;næringsmidlerog drikkevatn,ogdetbørogsåomfatte
grunnvatnogoverflatevatnfor å fa oversiktog kontroll overavrenning.

Tiltak og ‘verkemiddel
1. kulepunkt:Enbørogsåfokuserepååha godkjentemidler somdekkerbehovene.

Midler somikke ereffektivenok, vil i praksismedføreøkt sprøytefrekvens(maks
doserpr. sesong)- ogmerkjøring. Viktig medhelhetligmiljøvurdering.

2. kulepunkt:Hovedkonklusjonenei rapportenom fornyingav autorisasjonsordningen
burdeværtmedundertiltak og verkeniiddeli dennye handlingspianen.
Funksjonstestingav sprøyteutstyr
Etgodt og sikkertsprøyteresultatfor den enkeltebondeer avhengigav3
hovedfaktorer:

- Bondenskunnskap
- Klima og værforhold
- Spredeutstyretskvalitet

Handlingsplanensålangt har ikke gitt godenok resultaterfor detsistepunktet,og
utvalgettilrår en bedresamordningmellomfiinksj onstestingaog
autorisasjonsordninga,noeFylkesmannenstøtter.
Kapasitetenog interessenfor testingavil trolig økedersomtestarbeidetgjennomføres
avbondeog instruktør/servieemannsammeni forbindelsemed fornyelseav
autorisasjonen.Taren£ eks.inn 5 sprøyter/bønderav gangenvil en få enraskog
kanskjebilligere behandlingderbeggeparterkan“skru”. Oppleggetforutsetterat det
blir en forenkletfornying av autorisasjonen,paralleltmedhavetom funksjonstest.
Kobling mellomfimksjonstestog fornylug av autorisasjonengjelderbaredemsonihar
sprøyteutstyr.
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Det er gitt klaresignalerpåbehovfor kompetanseoppbygginghosinnledereog
forbedringav materiellfor alledeleneav autorisasjonskursene.

Autorisasjonskursetbørhaet egetavsnittom forebyggende-og aktiveplantevemtiltak
i etøkologiskdriftsopplegg.Dettefor åvisealternativeløsningersomkan tasinn i
integrertogkonvensjonelldrift.

3. kulepunkt:Detbøravsettesmersentralemidler til forskningogpraktiskutprøvingav
plantevernmidlerog alternativemetodersamttil formidling av resultatene.flet blir
brukt for myeressurserfor å søkeom lokaleBU-midlertil dette,slik deter i dag.
VIPS og LMT er godestøttefiinksjonertil å fremmeriktig brukavplanteveni,ogbør
utvikles videre.

Innsamlingavresterav utgåtteplantevemmidlerbørskje hosforhandler,til sjølkost.

4. kulepunkt:Overvåkingsprogrammetfor resteravkjemiskeplantevemmidleri
planteproduksjonerviktig bådefor forbrukereog produsenter.I videreføringenbør
kapasitetenøkeslik at antallprøverblir betydeligflere og analysetidenmåbli såkort
somdeter faglig forsvarlig.Slik deter i dagkommerresultateneav prøveneetterat
vareneer spist,og restriksjoneneblir lagt på leveringav senerehøstingersomsvært
ofte erutenrester.Det er mangeprodusentersom ønskeråfå tall prøverav sinevarer,
mendet ermangelpåkapasitetog dettar for langtid førsvaretkommer,slik atdeter
uaktuelt.

Overvåkingsprogrammetbørstyrkesslik at en ogsåkan analyserefor toksinersom
skyldessoppeller andreorganismersomkankoblesmot manglendebrukav
plantevemmidler.

Andrebrukereavplantevemmidlerbørogsåfølgesopp medkontroll og prøvetaking
medhensyntil avrenningtil vatn,for eksempelgolibaner.

LarsBjørke KarenIngerAarnes
Fung. avdelingsdirektør Overingeniør
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