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Høringsuttalelse — Forslag til tiltak i ny Handlingspian for
redusert risiko ved bruk av plantevernmidler

Landbrukets Forsøkstinger(LFR) menerdeter viktig åfortsette arbeidet for åredusererisikoen ved
bruk avplantevemmidler,og støttervidereføringenavhandlingspianenfor 2004-2008.

Vi vil kommenterefølgendepunkteri forslagettil ny Handlingsplan:

GODKJENNINGSORONINGEN
Detstilles stadigstrengerekrav til dokumentasjonfor å fa godkjentetplantevemmiddeli Norge.
Plantevemmiddelprodusenterog -importørerserpåNorgesometfor lite markedtil å fa etpreparat
godkjentspesieltfor mindrekulturersomgrønnsaker,menogsåandremindreproduksjonersom
frukt, bær,blomster,pyntegrønt,kiydderurterog nisjeproduksjoner.I forsøksringeneleggesdet
derfornedet betydeligarbeidmedåfa dispensasjonerfor brukav alleredegodkjente
plantevemmidleri ikke godkjentekulturer.Detteeren situasjonvi ikke kanlevemed,og detbørtas
hensyntil dettei framtidighandlingspian.Prinsippet“Off-label” børutvildespålik linje medslik
det fungererfor eksempeli Danmarkhvorplantevernmiddelprodusentenefraskriverseg
reklamasjonsansvar,menatdeterbiologisk forsvarligog kvalitetssikretrestproblematikIcvcffbn~k
avdetenkelteplantevemniiddel.Detbørogsågjennomføresrestanalysernårdet leggesut forsøkfor
biologiskprøvingavnyepreparaterog nyebruksområder— uavhengigavom detsøkes
godkjenningforpreparateti Norgeeller ikke. Vedbortfall avplantevernnÉdlermådetprioritereså
finnealternativepreparaterellermetoderfor åløsedetaktuelleproblemet.Ingenhar i dag
forpliktendeansvarfor atdetteblir prioriteit

En annenløsninger atdenordiskelandenesamarbeidermerom godkjenningav-plantevern-
midler. Det vil gjøreNordentil et størreog mer interessantmarkedfor plantevernmiddel-
produsentene.

Enkeltegrønnsakproduksjonervil opphørei Norge dersomvi ikke klarer å løseplantevern-
problematikkenforfiereskadeg/ørere.Someksempelkan nevnesmatk4lrot,knoll- og
stangselleri.Alvoreti detteunderstrekesavat næringskomiteeni Stortingetønskerå drøfte
detteproblemeti forholdtil konkurransemedimportinarkedet
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AUTORISASJONSORDNINGEN
Denneharværtgod, og vi tror at resultateneav denneordningenikkehar slått ut for fullt
enda.Menvedoppdateringav sertifikatetbørdet tashensyntil demanglersomvarved første
gangsautorisasjonavbrukere.Opplæringav instruktørerogbønderbøri størregrad
kvalitetssikresog målrettesmot deaktuellebrukergruppene.Utenlandskeundersøkelserviser
atkontaktog samtalemeddyrkemeomkringrisiko vedbrukav plantevermnidler,visergode
resultater.Derforerdetviktig at forsøksringenesomer i kontinuerligkontaktmeddyrkeme,
kanutnyttesinefortrinn og bidramedsin kompetansei opplæringav dyrkeme.

FUNKSJONSTESTING AV SPRØYTEUTSTYR
Detteer en sværtviktig oppgave.Funksjonstestingengir mulighet forpraktiskholdnings-
skapendearbeidi forhold til helseogmiljø, i tillegg til at en illustrerer viktighetenav at
utstyretfungerertilfredsstillendefor effektiv bekjempelseavskadegjørere.Det erbehovfor å
utdanneflerekontrollører. Utdannelsenbørdai tillegg til tekniskkunnskapinneholde
opplæringi forebyggendetiltak innenhelseog miljø.

SKADETERSKLER,PROGNOSEROG VARSLING
Det er brukt storeressurserpå åutvikle varslingstjenestenVIPS og spesieltdendata-
teknologiskedelen.Undersøkelserviseratbrukenav tjenesten,for denenkelteplante-
produsent,ikke harblitt somønsket.En hovedårsakkanværeat produsenteneønskerog i
mangetilfeller får merlokalt tilpassedevarslerog rådfra sin lokaleringleder.

Vi anserVIPS somet viktig verktøyfor åformidleråd til bondenom aktuelletiltak overfor
planteskadegjørere.Det erderfornødvendigårevurderemetodenefor varslingfor åbedreden
lokaletilpasningen.I tilleggbørVIPS byggesut til en kunnskapsbasefor rådgiverne.
SamarbeidetmellomPlanteforskog LFR er avgjørendefor at VIPS skal ffingeresomet
praktiskverktøyfor ånåmålenei Handlingspianen.I forbindelsemeden revideringog
eventuellomdeflneringavVIPS, børdenoverordnedeorganiseringenav prosjektetvurderes.
Ellerserdetviktig åprioritereutvikling av nyeskadeterskierfor flere skadegjørere,både
innenkorn, grønnsakerog poteter.

Forsøksringeneerbondensviktigstesamarbeidspartnernår detgjeldervalg av strategifor
bekjempingav planteskadegjørere.Nårdetgjelderpraktisketiltak, informasjonsarbeidog
holdningsskapendeaktiviteter,børforsøksringenei størstmulig gradinvolveresztgjennom-
føringenavHandlingspianen.Vi menerataktiv involvering fra forsøksringenessidevil være
avgjørendefor å nåmålenei en handlingspianfor redusertrisiko ved brukav plantevem-
midler 2004-2008.
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