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Evaluering av bandlingspianenfor redusert risiko ved bruk av planteverumidler.
Forslag til tiltak under en ny handlingspian — Horing.

Høringsuttalelse fra Norsk Gartnerforhund (NOF).

Målsettingerog tiltak i dennerapporten inneholder i liten grad forslag til tiltak for å redusere
brukav plantevernmidleri en tidlig fasei produksjonen.Ettersomtilgangenpå effektive
plantevernnÉdlerblir mindre,og kravetfra samfunnetendres,vil detbli viktigeremedet rent
utgangsmaterialei planteproduksjonen.Et rentutgangsmaterialeville værtav vesentlig
betydningfor potet,grønnsaker,planteskole,blomsterproduksjonenm.v. Norsk
Gartnerforbundvil anbefaledettefar en plassi denviderehandlingsplanenfor 2004 til 2008.
Det gis i dagstøttetil et slikt arbeideover Jordbruksavtalen,og NGF vil tjirå at dettearbeidet
intensiveres.

Det tjirådessomet mål at risikoenfor helse-og miljøskadervedbruk av plantevemmidler
skal i planperiodenreduseresmed25%måltut fra besttilgjengeligmålemetodesombI. a. tar
hensyntil plantevernmidlenesiboendeegenskaperog eksponeringsbelastning.
Detkonkluderesmedat omleggingeni avgiftssystemetfra 1999har gitt denm~siædetffelden
fordi detharværten dreiningmotmindrerisikofylte preparat.Hagebruksnæringener liten når
detgjeldermengdepreparat,og harsåledesliten innvirking på dissestatistikkene.
Diskusjonenomkringavgiftsklasserer kun interessantdersomdeter fleremidler tilgjengelig
til brukmot sammeproblem.NGF er ikke sikkerpå at plasseringeni avgiftsklasserer et
riktig måleinstrumentfor hagebruksnæringen.Det erarealmessigsnakkom små kulturer,
medCa tilgjengeligeplantevernmidler.NGF kunneønsketsegat entok debattenrundt den
reduserterisikoenvedbruk av plantevemmidlerfra måltmengdeog høyeavgiftsklasserover
til tjlgjengelighet.For hagebmkssektorenharmankommetdit at detersværtCa
plantevernmidlertilgjengelig,ogofteikke plantevernmidleråveksiepåi detheletatt. Dette
førertil økt resistensbyggingog unndighøyt forbrukav plantevemmidler,medpåfølgendeøkt
risiko. NGF menerat forbruketville gått nedmedet størrespekter avplantevernmidlerå
velgemellom. I forlengelsenav dettesavnesat konsekvenserfor næringenbådeøkonomisk
og helsemessigviesså liten plassi godkjenningsordninger.Vårpåstander at godt fungerende
bedriftervil hamindrerisiko ogsåpåplantevernområdet.I tilrådningenefra utvalgetstårdet
kun at helse-og miljøhensynfremdelesskal tilleggesavgjørendebetydningved godkjenning
av planteveramidler.NGFmenerdetteer utilstrekkelig. Veier manikke økonomiske
hensyn/samfunnsnyttentyngreein hva som gjøresi dagensordning,vil detterasktkunneCa
negativekonsekvenserogså for helseog miljø.



Videreer substitusjonsprisnippetutstraktbrukved godkjenningen.Detteer negativtfor
måloppnåelseni denneplanen.Det fører raskttil for få midler og resistensoppbygginghos
skadegjørerne,noesomigjen gir et økt forbruk,størredoseringero.s.v.Det er imidlertid
positivt atdet skal leggestil rettefor øktmiddelutprøvingfor å økemulighetenfor tilgangpå
nyeplantevemmidleri småkulturer.
Nåren avgifisbeleggerplantevernmidler,kan avgiftenerasktbli settpåsom en inntekt. Faren
kan daværeatmanøkeravgiftenei takt medat forbruketgår ned,ellerprodusentenevelger
midler i lavereavgiftsklasser.Det vil da oppfattessomom produsentenestraffesfor å følge
myndighetenetiltak og krav.

Det erpositivt av handlingspianenvil stimuleretil FoU-aktiviteten. De flesteprosjekterogså
på hagebrukssidenhar somkonsekvensog resultatatplantevemmiddelbrukenskal reduseres.
Vi vil nevnetre av prosjektene:“Hurtigdiagnosoav sjukdornsorganismeri gulrot for å
reduseresviimetog bedrekvaliteten”, “Økologiskdyrking avveksthusgrønnsaker”og
“Hvordanoptimalisereproduksjonenavroserog agurk slik at avlingenøkesog problemer
medmelduggreduseres”.Selv om disseettervåroppfatninger innenformålsetningenfor
FoTS-virksomhetpå detteområdet,sammenlignetmedde prosjektersomhar fått støtte,var
alle sværtvanskeligeå finansiere. Forprodusentenevil detværeviktig at prosjektersom gir
praktiskkunnskapom reduksjoni bruk av plantevernmidler,eller somgir godekunnskaper
om alternativtil kjemiskplantevemblir prioritert også i kommendehandlingsplanperiode.
Det erviktig at finansieringenav dennetypeprosjekterblir lettere.

Norsk Gartnerforbundstøttergruppenstjirådningom at nytteorganismerfritasfor avgift.
Dettevil haen viktig symboleffekt,og føre til økt brukav slike midler fremforkjemiske
alternativ.Håndboka“PlantevernKjemiskeog biologskemidler” er et nyttig hjelpemiddel
medgod brukeinformasjon.Det vil væreet godt virkemiddelat denneoppdateres
regelmessig.Spesieltfor veksthusnæringener detviktig atgodkjenningsordningenfor
nytteorganismersesopp imot godkjenningsordningenfor kjemiskeplantevernmidler.
Godkjenningsordningenemå ikke håndlievessårestriktivt at detikke vil bli mulig å
bekjempeskadegjørereog plantesykdommer.
For det integrerteplantevemetmenerNGF atretningslinjenebøroppdateresettersomnye
forskningsresultaterkommerfrem. Kunnskapomkring integrertplantevembørprioriteres.

NorskGartnerforbundhartidligereanbefaltat det iverksettesen innsamlingsaksjon
tilsvarendedensomvar i 1994 for å avhjelpedeprodusentersomsitter medstoremengder
ukuranteplantevernmidler.Dettevil væreet godt tiltak for å sikre at disseplanteveminidlene
blir tatt håndom på forsvarligvis.

Gruppenmenerdet ikke vil væreformålstjenligåetablereen reseptordningfor bruk av ikke
godkjentemidler i spesielletilfeller. NGF vil igjen fa pekepåhagebruketsspesiellesituasjon
med mangeog små kulturersom gjørgodkjenningav nye midlermegetkostbar,samtat
tilvirker ofte ikke ønskergodkjenningnettopppå grunnav dette.Det er sværtviktig for hele
dennenæringenat en harordningersomgjør detmulig å bedrivekjemisk plantevemnårdet
er behov.Spesieltinnenforvektshusøkerpopulasjoneneav skadegjøreresværtraskt, med
påfølgenderaskresistensoppbygging.Det er helt nødvendigmedenkle, lite
administrative/byråkratiskeordningerfor å kunnebenytteikke godkjenteplantevernmidler
for helehagebruksnæringen.Dettefor at denskal kunnemøtesykdomsproblematikkeni
fremtiden,og ikke minst for å hindreunødigbruk av plantevemmidlerog/eller
rutinesprøytinger.



Norsk Gartnerforbundvil avslutningsvisbe om athagebruketsspesiellestilling blir hensyntatt
i handlingspianen.Denspesiellestrukturensom er nevnttidligerei høringengjørat tilgangen
på plantevemmidleralleredei dager megetvanskelig,og atdetteut fra helse,miljø- og
sikkerhetshensynantakeligbetyrmeren fareklassepå detenkelteplantevernmiddel.Videre
henterhelehagebruksnæringendetallervesentligsteav sineinntekterdirekte fra markedet.
Narhandlingspianenedrøftertjigjengelighet,tiltak og godkjenningsordninger detav største
betydningat manogsåtari betraktingde kommersiellehensyn.
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