
Fylkesmanneni Buskerud
Landbruksavdelingen

Sak.sbehandler,innvaigstelefon
Bjørg LeretGrøstad 32 26 67 16

Landbruksdepartementet
Postboks8007Dep.
0030 Oslo

Vår dato
26.08.2003

Arkiv nr

Vårreferanse
2003/8510
Deresreferanse
03.06.2003

fl V.~ <Vj~ rcn.lerLA
WJ3 /o/å> flojnr

0 att

Li. 1r~j L003

Evaluering av handlingspianenfor redusert risiko vedbruk av
plantevernmidler Høringsuttalelsefra FMLA-Buskerud

Viser til Deresbrev til høringsinstansenedatert 03.06.03med vedlagtrapport.
Påbakgrunnav oversendtrapportog drøffing ved landbruksavdelingenvil Fylkesmanneni
Buskerudgi følgendekommentarertil målsettingerog ti]rådningerfor handlingsplanfor
2004—2008.
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Generelt
Viktige tiltak for åreduserebruk/redusererisiko vedbrukav plantevernmidlerharvært
gjennomførtsomfølgeav vedtattehandlingsplaner.Bredenighetog aktivt samarbeidom
tiltakeneharværtviktig for ågi god måloppnåelse.Iny handlingsplanerdetviktig å legge
opptil konkrete,realistiskemål ogatansvarfordelingenfor deulike tiltakeneerklar.

Bemerkningertil deenkelteforeslåttetiltak ogvirkemidler
Foreliggendeforslagtil mål fra evalueringsgruppafølgergodt opptidligere positivetiltak og
virkemidlerfra foregåendehandlingsplanerog FMLA Buskerudvil sinnesegtil disse.
Nårdetgjelderenkeltetiltak vil vi likevel kommemednoenbemerkninger.

Godkjenningsordningenfor plantevernmidler
Strengvurderingav godkjenningav plantevemmidlerhar værtviktig for åredusereuheldige
helse-og miljøbelastninger.FMLA Buskerudvil likevel bemerkedenstorebekymringsom
rettesfra spesialdyrkemeinnen hagebruksnæringen.Utfasingav viktige preparaterdesiste
åreneharværtforetattutennyevirksommestofferer blitt godkjent. Dettekan truenorsk
produksjon,noesomville væresværtuheldig. Norskeprodusentermåfå tilgangtil brukbare
midler til å bekjempedeviktigsteskadegjøreme.Grundigopplæringi miljøvenneligbrukog i
integrertbekjempingbøri størregradkrevesframforå taborthelt produksjonsavhengige
midler.

Obs-liste overdemesthelse- og miljøskadeligeplantevernmidlene.
Tankenmeden slik liste er god. Brukernevil ogsåfå innsikti dettevia avgiftsklassene2 —4
derhelseog miljørisiko bestemmerklassifiseringen.Vi synesimidlertid at ei slik obs-listevil
gi lett og greioversiktog ideenbørfølgesopp. Sammenliknetmedetdataprogramvi mottok
for utprøving,somskulleværemedåvelgerett strategived bruk av plantevemmidlerville ei
obs-listeraskerekunnegi oversiktoverhvilke midleren primærtburdeunngåfor ikkeå
skadehelseog miljø. Viktig i dennesammenhengerendringenav fareklasseinndelingen.
Tidligerehaddevi X, A, B og C-midlersomvar letteåtolke. Etteratplantevernmidlene
følgergenerellmerkingfor farlige stoffererdet ikke såenkelt å tolke inidlenesplasseringpå
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enfareskala.Ut fra dettevil FMLA-Buskerudanbefaleat Landbrukstilsynetsetteropp ei obs-
listeoverdemesthelse-og miljøskadeligeplantevernmidlene.

Autorisasjonavforhandlereog brukere
I tidsperiodenfor kommendehandlingspianvil fornying av autorisasjonsordningenværeet av
deallerviktigste tiltakenefor kunnskapsoppbyggingog bedremotivasjoni forhold til brukav
plantevemmidler.Denstorefordelenveddettetiltaket erat detnårdirekteut til ALLE. Deter
det få andretiltak somgjør. Sentralemyndigheterog handlingspianenbørderformarkere
detteomfattendetiltaketklarerei handlingspianen.

Funksjonstesting
Detvil bli storeproblemforgjennomføringav tiltaket i 2004/2005.Det finnes ikke
nødvendigkapasitetfor gjennomføringav detstoreantalletsomvil komme.
Det anbefalesat testlilskuddetmåopprettholdesogsåetteratordningeneer blitt obligatorisk,
etter2005.Det errimelig atnoeav avgiftenepåplantevernmidlerkan tilbakeførestil
funksjonstestingen.Det er viktig at vi får beholdeetrimeligantall testerei fylkene,og damå
detværeØkonomisklØnnsomtå etableresegsomfunksjonstester.Det er lettercåtabetalt
dersomdet liggeret statlig tilskuddinne.

Returordningfor ukuranteplantevernmidler
Til trossfor offentligespesialmottakderen kan levereplantevernmidlerservi atbrukernehar
vanskeligfor ånytte segav disse.FMLA-BuskerudstØtterforslagetomen bransjeordning
medreturplilct for forhandleme.Brukernegår igjennomsju lagerav plantevernmidlernårde
skalforetanytt innkjøp.Dersomdeharmulighettil å retumereukurantemidler hos
forhandleren,vil dedata detmedved nytt innkjøp i stedetfor å settedetinn igjen i skapet
medlitt dårligsamvittighetfordi de ikke fårlevert til etfjemtliggendespesialmottak.

Kontroll medbrukavplanrevernmidler
Sidenkrav omautorisasjontil kjøp og bruk av plantevemmidlerble innførthardetværtlite,
eller ingenkontroll utehosbrukernefra Landbmkstilsynetsside. FMLA-Buskeruderavden
oppfatningat kontrollenlangt påvei ivaretasav KSL-revisjonsystemet.Herkontrolleres
plantevemmiddellager,sprøytejournaL, sprøytesertifikatm.m.Det er vanskeligå gjennomføre
en kontroll somskal fangeopp selvesprøyteoperasjonen.Vi menerderforatKSL-revisjonen
dekkerdetkrav til kontroll mot brukeresomriksrevisjonenpåpeker.

Medhilsen

AnneBritt Leifseth
LandbruksdirektØr

Ø Leret Grøstad


