
-/

Landbruksdepartementet
Postboks8007Dep.
0030Oslo

FL.indtwukrdew rirc~nt~t1~~>
Sak~a-

Ooknr iiir•~
iMottatt: 77 AUG 2063

Norsk senter for
økologisk landbruk
6630TINGVOLL

Tingvoll, 26.08.2003

Deresreferanse:2003/1018/mp

Røringsuttalelsetil forslagi rapporten:“Evalueringav handlingspianfor redusert
risiko vedbruk av plantevernmidler(1998—2002).”

Viser til tilsendtevalueringsrapport.Vedlagtfølgermerknaderfra Norsksenterfor økologisk
landbruk(NORSØK>.Vi håperinnspillenekanværenyttige og atde kanmedvirketil en mer
effektiv reduksjonavrisiko knyttet til brukavplantevemmidler.

Vennlig hilsen

i6iYXæt$4
Ketil Valde
Nestleder

cc
TheoRuissen
Forsker

6630 TINGVOLL
Telefon: 71 53 20 00 • Telefax: 71 53 20 01

e-mail:norsok@norsok.no Internett: wwwnorsok.no

Bankgiro:4050 05 23745 Foretaksrcg: NO 969 840 383 MVA



Høringsuttale vedrørende
Handlingspian for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler — Forslag
til tiltak i ny handlingspian.

Fra Norsk senterfor økologisklandbruk (NORSØK)

Høringsuttalelsenrettersegprimærtmot de foreslåttemålsetningerog tilrådingerfor veien
videremedenny handlingspian.

Innledningsvisvil vi påpekeatdeter utførtmyenyttig arbeidinnenfordenforrige
handlingspianen(1998-2002).Det serut at dethar værten positiv innsatsfra mangeaktøreri
dettekomplekseproblemfeltet.

Aneåendemålsetninrenefor en ny handlingsnlan

Målsetningenfor en ny handlingspianer i lik dennåavsluttedehandlingspianen.
Målsetningenharenkvalitativ karakterogbaremålsetningenmht. forekomstav
plantevermniddeli grunnvanninneholdernoesomliggernærenkonkret,målbarmålsetning,
nemligat det ikke børforekommeresteri grunnvann.

Reduksjonenav risiko med25%kan tolkespå forskjelligemåter,og framstårikke somen
klar målsetning.Evalueringenav denførstehandlingspianenharklartpåvistsvakheteri måten
risiko ble målt og analysertpå. Vi vil derfor foreslåklarereog mermålbaremålsetningersom
kanetterprøvesbedre.Dermedvil en unngåmangeproblemsenerei evalueringsfasenog
gjøreprosjektetbådemereffektivt ogmertilgjengelig,ogsåfor allmennheten.

Denviktigstekommentarenfra NORSØKsin sidetil målsetningener følgende:Detkan
fastslåsat problematikkenrundtbrukav sprøytemiddelerenkonsekvensav atdagenx
Iandbruksproduksjonharutviklet segi en retningderdeterblitt en storavhengighetav
sprøytemiddel.Handlingspianenrettersegprimærtmot åtakk disseproblemenesomeren
følgeavdenvalgteproduksjonsstrategienogdeproduksjonsmetodersomda harutviklet seg.
Det er ikkeuttalt eksplisitti målsetningentil dennyehandlingspianenatdetskal-foregå
arbeidsomrettersegmot en redusertavhen2ic’hetavsprøvtemiddelellerandredirekte
bekienmelsestiltak.Dettemenervi børgjøres.Nedgangeni brukav sprøytemidler,basertpå
tonnomsattaktivestoff, flater ut (seevalueringsrapport).Dettetyderpåat denlettest
oppnåeligeeffektenav dentil nåfulgte strategierbruktopp. Videresatsingpåsammestrategi
vil trolig kunnegi mindreeffekterogkosteforholdsvismye i utvikling. DetteinviterertiLen
endringi strategienfor å kommevesentliglengeri reduksjonenavbrukav plantevernmiddel
ogdermedogsårisikoensomhengersammenmeddette.

Aninodningenom atPlanteforskbørleggemervekt påalternativemetoder
(evalueringsrapports. 42) ‘vil NORSOKstøtte,meninnsatsenbør primærtleggespå
strategierog metodersomforebvggerplantevemproblemer.



Dennyehandlingspianenfokuserersterktpååvernegrunnvann,overfiatevannog kilder for
drikkevann.I segselverdetteviktige områder,mendetbørikke føretil at de øvrige
målsetningerblir nedprioritertellerglemt.

Aneåendemetoderoil virkemiddel

I de foreslåttetiltakene,erhovedelementenede sammesomi denforrigeplanenmedunntak
av at det leggesmervekt påkunnskaphosprodusenteneinnenintegrertproduksjonog
økologisklandbruk.

Arbeidsgruppengir uttrykk for at kunnskapog kompetansehosprodusentener
nøkkelfaktoreri satsingapå redusertrisiko knyttet til plantevernmiddel.Ut fra vårt arbeid
medkunnskapsformidlingogdeltagendeforskninger NORSØKsværtenigi denne
vurderingen.

Mangeav deforeslåttetiltakeneogvirkemidlenevurderessom logiskeut fra perspektivetat
detbrukessprøytemidleri landbruket.

Vi savnerennærmerevurderingav miljø- og helserisikoensomhengersammenmedinntak
avblandingeravulike sprøytemidler.Det eretkjent fenomenatdetblandessprøytemidler
eller at en benytterfleremidler innenen produksjon.Dessutener inntakav
sprøytemiddeiresteri et variert kostholdalltid en blandingav ulike toksikologiskegrupper.
Mangelpåkunnskapvil herlett føre til en undervurderingav risiko.

Somvirkemiddelblir det foreslått informasjonom integrertplantevemog økologisk
landbruk.Dettestøttervi, meni tillegg til informasjon,måen ta aktivt i brukdeprinsippene
innenøkologisklandbruksomgjør at en utvikler dyrkingsmetoderder en ikkeblir avhengig
avplantevernmidler.

NORSØKstøttersterktevalueringsgruppasin vurderingavdensentralerolle somforskning-
ogutviklingsarbeidet(FoU) børhai dennyehandlingspianen.Vi menerat detmåleggesvekt
på en FoU strategimedlangsiktigemål. Det børunngåsat detilgjengeligeressurserblir
fordelt over alt for mangesmåprosjekt,særligdemsomhar en adhoc karakter.
Deulike forslagenefra evalueringsgruppenerpregetav en økt innsatspåaspektsomeren
følgeavdagenspraksisav brukav sprøytemiddeltil trossfor atdeter fremheveuatderer
behovfor åøkekunnskapenomalternativebekjempingsmetoder,integrertplantevernog
økologisklandbruk. Vi ønskeråfremheveatFoU strategienmåbli nøyevurdertut fra en klar
langsiktigmålsetningmedhensyntil utviklingenav planteverninnenenbærekraftigframtidig
land-og arealbruk.


