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Evalueringav handlingspianenfor redusertrisiko ved bruk av plautevernrnidkr

Planteforskhar mottattbrev av 3.06.2003med rapportfra Arbeidsgruppensomhar evaluert
“Handlingspianfor redusertrisiko ved bruk avplantevernmidler(1998-2002)”og kommet
med forslagtil tiltak underny en handlingspian.Planteforskvil gi uttrykk for at
Arbeidsgruppenharutført en grundigevalueringav Handlingsplanenog kommetmed
interessanteforslagtil ny handlingspian.I samrådmedAdm, direktørHaraldLossius,
Planteforsksendervi vedlagtnoenkommentarertil demålsetningerog tjirådningersomer
foreslått i evalueringsrapporten.
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Forslagogkommentarertil tiltak underny Handlingspian— Heringsuttalelsefra
Planteforsk

Mål for handlingspian(2004-2008)

Målenefor dennyehandlingspianener ambisiøseogvil kreveen aktiv oppfølgingfor at de
skal kunnenåes.Vi vil spesieltkommenteremål nr. 2: “Førekomstav plantevemmiddeli
næringsmiddelogdrikkevataskal reduserastsålangtsommoglegog ikkj eoverskridevedtatte
grenseverdier”.Dettestodogsåi denforrige handlingsplanenmenble ikke nådd(side 6 i
evalueringen).Antalletoverskridelseri norskprodusertenæringsinidlerhar faktisk økt i
perioden1998 — 2002 (side26 i evalueringen).

Fordi eksisterendegrenseverdienestadigsenkes,nyegrenseverdierinnføreshvertår,
analysemetodeneforbedresogantalletstofferdetsøkesetterøkerfor hvertår, erantallet
overskndelserikke etgodt mål forreduksjoni risiko vedbrukavplantevernmidler.Selv om
risikoenvedbrukavplantevernmidleri Norgesynker,kan faktisk antalletoverskridelserØke.

Mangeav grenseverdiene(faktiskde fleste)somEU setter,og somvi har iniplementerti
Norge,er ikke sattut fra risiko, mensattpåanalytiskbestemimelsesgrense.Dettegjelderalle
kombinasjonerav plantevemmiddelogkultur hvorbrukenikke er godtnok dokumentert.Det
vil si atall brukgir overskridelser,selvomrisikoener minimal.

Tiltak og virkemiddel

Godkjenningsordningaforplanteverumiddel

Styrkedatagrunnlagetfor resteravptantevernmiddeli utsettekzdturer. Planteforskkjenner
godttil problemenemedplanteverni småkulturer.Det er få godkjenteplantevemmidleri
slikekukurerog liten interesseblant importørerog forhandlerefor åskaffedyrkerne
nødvendigemidler motviktige skadegjØrere.I noentilfeller kanmidler godkjenti andre
kulturerbmkespådispensasjonellervedatbruksområdetutvides.Daer det imidkrtid et
problematalle funnavrestervi] overskridegrenseverdiensomer sattved deteksjnAsgrensen
for midlet.

Et annetproblemerat innskrenkingeni utvalgetav p]antevermniddelharført til resistens-
utvikling hosenrekkeskadeorganismer,oghøyrisiko for ytterligereresistensutvikling
framover.

Småog utsattekulturerharbetydningfor næringsutvikling,sysselsettingog bosettingi
distriktene,og forvaltningenog forskningenbørgåsammenfor å hjelpedyrkernemed
effektivetiltak mot skadegjørerne.

NorskdokumentasjonvedgodkjenningavnyeplantevernmtdleriNasjonaleundersøkelserer
nødvendigfor åskaffedokumentasjonsomgrunnlagfor vedtaki Rådetfor planteverumidler.
Det finnesen rekkeeksemplerpåatRådetfor plantevernmidleri sinevedtakved godkjenning
av nyeplantevernmidlerharpåpektatdokunientasjonpånasjonaleundersøkelseer nødvendig
førny godkjenninggis ( flerereferaterfra Rådetfor plantevernmidler).Dissevedtakeneer
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ikke fulgt opp daplantevernmiddelfirmaenefra en markedsmessigvurderingikke vil
finansiereslikeundersØkelseri et lite jordbruksområdesomNorgerepresenterer.En satsing
pådetteområdetbøromfattestøttetil nasjonaleundersøkelserav nedbrytingog mobilitetslik
at vedtakfra Rådetfor plantevemmidlerkanfølgesopp.

UtviderisikobegrepetEvalueringsgruppatjirår en videresatsingpårisikovurderingerog at
detved godkjenningenmåleggesstorvekt påresultatenefra overvåkningen.Når
overvåkingstalleneskalbrukesi framtidamåmanikke sebarepåkonsentrasjoneri
vassdrageneog giftighetpåvannlevendeorganismer,manmåogsåvurderedet totale
risikobildevedbrukav plantevemmidler.Dettekangjøresvedaten utnyttergårdsdatafra
overvåkingsområdenetil åberegnerisiko ved brukenav plantevernmidlene,dvsbåderisiko
for bruker, konsumentog miljøet.Miljødelen måinkluderemerennvannlevendeorganismer.
Risiko for andreorganismersomfor eksempelfugl, jordievendeorganismer,bier og andre
nyttedyrmåogsåvektiegges.Fragårdsdataeneharmannøyaktigenotaterombrukenav
plantevernmidlerpåhvertskifte innenhvertnedbørfelt.Detteburdederforgi mulighetfor å
beregneutviklingenavsamletrisiko innenfelteneog ikkesebarepåvanndelen.

Utvikle etenkeltinteraktivt verktøyfor stedsspesgikkrisikovurdering. Det måilcke være
nærmestautomatikki atet middel blir tattut dersomdetblir gjort funni områdermed
spesiellejordtyperog utvaskingsvilkår.Mer geografiskdifferensiertkunnskapomrisikobilde
måforeliggeslik at mobilemiddel somikkekanbrukesi områderderdetforventesutvasking
fremdeleskanbrukesi andredelerav landet.Undersøkelsenfra Gruei Hedmarkviserat
enkelteplantevernmidlerbrukt i områdermedselvdrenerendejordkanværeentrusselmot
gninnvannog drikkevannfra grunnvanneti slikeområder. Undersøkelsenfra Grueviserat
detpå 8 av 10 gårdsbrukblepåvistplantevemmidleri drikkevannet(grunnvann).Noeav
forurensningenkunneskyldesdiffus spredningav plantevermnidler,dvsavrenningvedvanlig
bruk.Dersomfokuspådettemedåredusereutlekkingenav plantevernmidlerogsåskal være
viktig i framtida,måman skaffebøndeneet verktøyslik atde selv kanvurdererisiko for
utlekking av ulike plantevernmidlerpåegengård medta ansvarfor planleggingpåegengård.
Et slikt planverktøyville kunnebli endel av miljøplanenfor hvertbrukog KSL. Dettekan
gjøresvedåvidereutviklerisikokartkonseptetsomkombinererdigitalejordmonnskart
(NIJOS)og modellersomberegnerutlekkingog avrenningav plantevernmidler.

GjennomdetinternasjonalearbeidetgjennomOECDog EUs6.rammeprogramerdet fokusert
på integrerterisikoindikatonnodeller.Landbrukstilsynet,NUOSog PlanteforskPlantevemet
deltari flereprosjekterknyttettil dettearbeidet.Blant anneti etprosjektvedrørende
risikoindikatormodellerbrukt nasjonaltog internasjonalt(OECD) og med åharmonisere
risikoindikatormodellerforEuropa.

Planteforskharsammenmedandreeuropeiskepartnerefått innvilget etnytt prosjekti EUs6.
rammeprogram:“HAarmonizedenvironmentalIndikatorsfor pesticideRisks (HAR)”.
Parteneharstartetkontraktforhandlingeromprosjektetsomvil startehøsten2003. Europeisk
og norskFoUpå risiko og risikoindikatormodel]ervil gjennomprosjektetkommeetviktig
stegnærmereimplenuentering.Det grunntil åtro at norskeprodusenterkankommegodtut
dersomvårelandbruksproduktervil bli vurdertut fra ensammenlignbarharmonisertrisiko
vedproduksjonensometkvalitetskriterium.
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Planteforskanbefalerføl2endetiltak

:

• Gjennomføringav feitforsøkog restanalyserfor åfå bestemtgrenseverdieri idsatte
kulturer.

• Plantevernmidlermedulike virkningsmekanismermotenog sammeorganismvskal
finnespåmarkedetfor åunngåresistensoppbygging.

• Skaffetil veienedbrytings-og mobilitetsstudierundernorskeforhold for brukved
godkjenning.

• Videreutvikleav norskescenarierfor overfiateavrenningi forbindelsemed
godkjenningav nyeplantevemmidler.

• Bedre utnytting av overvåkingsresultateneog bruk av gårdsdatai risikovurderinger
vedbruk av risikojudikatormodeller.Tiltaksindikatorenemåfokuseremer på risiko i
stedetfor antallfunn.

• Utvikling av interaktiverisikokartfor åkunnegjøreen stedsspesifikkrisikovurdering
vedbrukav ulike plantevernmidler.

• Innførerisikovurderingvedbrukav plantevernmidlersomen del av miljøplanen
forhvertgårdsbruk.

• Innførerisikovurderingsomkvalitetsmålog somendel avdokumentasjonenved
brukav plantevermnidler(dvssomendel av KSL).

• Detbørstilles nasjonalemidler til rådighetforå fullfmansiereinternasjonale
forskningsprosjektermed 50 %finansieringav EU. Universiteterfår 100 %
finansieringav EU, mensPlanteforskog andrefrittståendeforskningsinstitutterbare
får dekket50 % av kostnadenefra EU.

VurderesamfunnsnytteavplantevernmiddetPlanteforsker enig i at alternativemetodermå
vurderesvedgodkjenningav kjemiske plantevernmiddel.F. eks.er resistensegenskapenei
norskeog importerteplantesorterviktig vedvurderingav planteverntiltak.Derformådet
arbeidesvideremednorsksortsutviklingog implementeringav metoderbasertpå
nytteorganismerogulike mekanisketiltak somalternativtil kjemiskeplantevemmiddel.

Forbruksområderderdet ikke finnes, elleralternativetiltak erkostbareog dårligutviklet, bør
det i størregradgjennomføreskonsekvensanalyservedinndragingav godkjente
plantevemmiddelog avslagvedsøknadom godkjenningav nyemiddel. Mangelpåeffektive
plantevemtiltakkan føre til dramatisknedgangi norskproduksjonogøkt impnrwfltsiste~rs
tall for resteravplantevemmiddeli importertegrønnsakerog frukt sammenlignetmed
analyserav norskevarertyderpåatdetteer endårlig løsningfor norskeforbrukere.

Planteforskanbefalerat detsettesav merressursertil saksbehandLingslik at

• vurderingenav alternativemetoderved godkjenningav kjemiskepLantevermniddel
kangjøresgrundigereenni dag.

• konsekvensanalyserfor å identifisereeffekterav vedtaki forvaltningenav
planteverimiddelkan gjennomføres.

A uka kunnskap og kompetanse hos brukaren og rettielingstenesta

Planteforsker enigmedevalueringsgruppanårdesierat“Auka kunnskapog kompetansehos
brukarenog rettleiingstenestaernøkkelfaktorarfor enviderereduksjoni risiko knytt til

Forslagtil ny Handlingsplan— Høring fra Planteforsk 3



planteverniniddel”.Vi slutterosstil detiltakenesomernevntfor å økekunnskapenhos
brukereog veiledere.Vi harogsåtro påatøktkunnskappå alle nivåervil bidratil bedre
forståelseog vilje til gjennomføringav de tiltak somsettesi verk. Deter viktig at alle som
skal deltai arbeidetmedkunnskap-ogkompetanseoppbygginghosveilederogbrukerharen
felles forståelseav hva somer måleneog hvilke tiltak sombøri verksettesfor ånådem.

Planteforskmenerat oppdatertinformasjonom godkjenteplantevernmiddeleret viktig tiltak
for ånåmålai ei ny handlingsplan.Gjennom30 århar Statensplantevern,siden1995
PlanteforskPlantevernet,samarbeidetmedplantevemmiddelforvaltningenom annethvertår å
gi ut enbokmeddetaljertinformasjonom alle godkjenteaktive stoffog rådombrukav
midler i kulturene.Landbruksforlagetog PlanteforskPlantevernetgjennomførtei 2002en
brukerundersøkelseblantbrukerneav boka,og detvar et sterktønskeomat denne
informasjonenfortsattskal utgis, ogsåi bokfonn.

Alle etilcetterfor plantevernnuidlerblir etterhverttilgjengeligepå Internett.Planteforskmener
deterbehovfor at ogsåfaglige, forskningsbaserterådblir tilgjengeligpå Internett.Detvil
væremesthensiktsmessigog brukervennligfor brukerne,entendeter rådgivere,produsenter,
ansattei forvaltningeneller forskere,atinfonnasjonensamlesi en baseog gjørestilgjengelig
for brukerenpåInternett. LandbrukstilsynetogPlanteforskbørsamarbeideomdette.

øktkunnskapom skadegjørereog integrertplantevemer viktig i arbeidetfor åredusere
brukenav plantevernmidlerDersombrukerenkjennerskadegjørerenog omfangetav den,
kjenneralternativebekjempelsesmetoderogharkunnskapog nødvendigredskaptil åvurdere
metodeneoghva somerriktig tidspunktfor å setteinn tiltak, vil detgi detbesteøkonomiske
resultatetfor bondenog det vil redusererisikoenvedbrukav plantevernmid]er.

Under“Tiltak og virkemiddel” er optimalerannnevilkårfor å redusererisiko nevntunderet
kulepunkt.Deter viktig ågi veilederneog bøndeneverktøysomkan brukestil åse
konsekvensenforrisiko, samfunnsnytteog økonomibådepåkort og lengresikt av devalgene
somblir tatt. Relevantebrukervennligerådgivnings-og beslutningsstøtteverktøybasertpå
MiljøBelastningsindikator(MBI-modellen),VIPS og MILDRI børutvikles.

I til]e22 til tiliådninzenefra evalueringskomiteenanbefalerPlanteforskfølgendetiltak

:

• Det leggestil rettefor at all infonnasjonom godkjenteplantevernmidlersamlesi en
databasesomgjørestilgjengeligfor brukernepå Internett.

• Boka“Plantevem— kjemiskeog biologiskemidler” oppdatereshvertannetår.
• Detmåarbeidesmedåutvikle tilgjengeligeverktøyfor brukerogrettledningstjeneste

for åkunnegjørerisikovurderingervedvalg av plantevemniidlerpåkort og langsikt.
• Risikoindeksmodellerog risikokartfor deulike plantevernmidlertasi bruk som

hjelpemidler.Opplæringbørskje somen delav autorisasjonsordningen.
• Kunnskapenom sammenhengmellompunktkilder(påfylling av sprøyte)og

forurensningbørvektleggesi kursetfor autorisasjonsbevisog i anneninformasjontil
dyrkerne.

Integren plan tevern

Et effektivt virkemiddelfor åkommeviderei arbeidetmedintegrertplantevernvil væreågi
dyrkerneenbedrepris for varermedhøyerekvalitet. Detvil si atproduksjonsmåtenblir et
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kvalitetskriterium,og omsetningsleddetmåderfor inn i dettearbeidet.Initiativ fra
næringslivetsomønskeråbrukeslikekvalitetskriteriermåstøttes.Detbørutvikles enegen
logosomkvalitetsmerkevedmarkedsføringav slikeprodukter.

Integrertplantevernkreveralternativemetodertil kjemiskeplantevernmidler.Noenslike
metoderharvi allerede,mendetkrevesFoU forå kommevideremedutvikling og
implementeringav slike metoder.økologisklandbrukvil ogsåkunnebrukede alternative
metodersomutvikles for integrertplantevern.

Evalueringenanbefalerat omsetningsleddetberom dokumentasjonpå integrert-produksjon
fra sineleverandører.Slik dokumentasjonkrevermetoderfor åmålehelse-og miljørisiko ved
ulike plantevernstrategier.Planteforskharvidereutvikletogtilpasseten
MiljøBelastningsindikator(MBI) basertpåarbeidutført ved Cornell University, New York,
USA. Detteverktøyetblir tatt i brukved utarbeidingenav nytt kursmateriellforkursetsom
krevesfor å få autorisasjonsbevis.

Landbruksmeteorologiskteneste(LMT)

Planteforsksier segenig i anbefalingeneom at LMT blir videreførtog videreutviklet.
Prognoserog varslerom planteskadegjørerebyggerpåklimadata,biologiskedataoggode
modeller.Ulikevarslerbrukerhistoriskeklimadatafra LMT, for eksempelvannesumeller
temperaturog nedbørde sistedagerfør varslenesendesut, sammenmedværprognoserfra
Meteorologiskinstitutt.Historiskeklimadataer ogsåen nødvendigvariabeli defleste
feltforsøki landbruket.

Densistetids utvikling innentelekommunikasjongir muligheterfor kostnads-effektive,
permanenteInternett-baserteforbindelsermednettverketav automatiskeværstasjoneriLMT.
Til nåharmani varslingssesongeninnhentetdatavia oppringtsambandfire gangeri døgnet
(6 gangeri døgnetfor å lageskurvvarsleri fruktdistriktene),og en gangi døgnetutenom
sesongenfor åholdetelekostnadenenede.MedpermanentInternettsambandkanLMT hente
datafra værstasjonenehver timeellerhyppigeretil sammekostnad.LMT startetvåren2003
arbeidetmedågå over fra oppringttil Internett-basertsamband.Det kan foregåpå to måter.
VedPlanteforskenhetenekanværstasjonenkoblesopp i datanettverketpåenbættitDtandre
stasjonenei LMT vil benytteenny kanal(GPRS) i mobiltelefon-nettet.Værstasjonenved
PlanteforskUllensvangvar førstutemedInternett-basertsamband.
SamarbeidetmedMeteorologiskinstitutt erutvidetblant annettil åomfatteradargruppaved
Meteorologiskinstiwtt, derLMT forsøksvishar tatt i brukdenradarbasertemålingenav
nedbøri Sør-Norgesomutvikles der.

Skadeterskier, prognoser og varsling

Planteforskmeneratfor å nå målenei Handlingsplanener dethelt avgjØrendeat
samarbeidsprosjektetVIPS (Varsling innenplanteskadegjørere)mellomPlanteforskog
Landbruketsforsøksringerblir videreført.øktkunnskapog nyeplantevernmidlerførertil at
videreutviklingav eksisterendevarslingsmodellerer en kontinuerligprosess,ikke minst
gjelderdet for delerav kornvarslinga.Det gjenstårdessutennyutvikling av planlagte
varslingsmodeller.Eksemplerpåviktige skadegjøreresomvi mangleroperativemodellerfor
erspraglefiekkogbyggbrunflekki korn,storknollaråtesoppi oljevekster,gråskinineli
jordbærogbladflekksjukdommeri ulike grønnsakvekster.Vi manglerogsåbiologiske
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grunnkunnskaperom mangeviktige skadegjørere i flerekulturer. En del slikekunnskaper
måpåplassførnyevarslingssystemerkanutvikles.

Skadeterskier.Det er stort behovfor å bestemmeskadetersklerfor alle typeravskadegjørerei
kulturene.Skadeterskelharenøkonomiskside,derblant annetprisenpåproduktetog
innsatsfaktorenevirker inn på om deter lønnsomtmedsprøytingmot skadegjørere.Detteer
avgjørendefor å lagegodeog nyttigevarsleri VIl’S.

Arbeidetmedå gjøreVLPS til et bestmulig beslutningsstøttesystemfor denenkeltebrukermå
intensiveres.Eksempelvisbørinfonnasjonom diagnoseav skadegjørere,skadebilde,
skadesymptom,resistens,behandlingsmetoder,skadeterskler,prognoserog varsler,integreres
bedreenni dag,slik at denenkeltebrukerogsåkanbrukeVIN somenkunnskapsbase.Det
vil økenytteverdienav VLPS..

Det måogsåklargjøresomhvordandetsomtilbys på Internett (VIl’S) bestmulig kan
integreresmedlokaltilpassederådfra forsøksringene.

Det nordiskesamarbeidetmåviderefØres.Et samarbeidvil kostepenger,menpåsikt vil detgi
fagligesynergieffekterog billigeredataløsninger.Eksempelpådetteer ennyugrasmodell
somer sværtpositivtmottattblantbrukerne.Modellensomerbasertpånorskeog danskedata
harværttil testingi år, og vil bli lagt ut påvi~s fra ogmednestevekstsesong.Det trengs
likevel merkunnskapom skadetersklerfor ulike ugrasog effektenav redusertedoserav nye
midler for åholdemodellenoppdatert.Paralleltarbeidesdetmedåfinne rimeligere
dataløsningeri Norge.

Forskning og utvikling (FoU)

Planteforsker svært fornøydmedvurderingeneevalueringsgruppahargjort ombehovetfor

forskningogutvikling, menvi vil gjernefå kommemednoenforslagog kommentarer.
Farefor at skadegjorereutviklerresistensmotplantevernmidler.Innenmangekulturererdet
i dagflereviktige skadegjørerehvordetbarebrukes plantevernmidlermedsamme
virkemekanisme.Dettekan skyldesat ingenandremidlerer tilgjengelig,ellerat nye,billigere
og merrasjonellemidlerblir nærmestenerådendepå markedet.Detteøkerfarenfor at detskal
oppståresistenshosskadegjørerne.

Kartleggingog overvåkingav plantevernmiddelresistenser enviktig faktor for åredusereden
totaleplantevernmiddelbruken,og dermedrisikoenfor helseog miljø. Resistensbildetendrer
segover tid og fra stedtil sted,ogerenkonsekvensav hvilke plantevernmidlersomer på
markedetog dethistoriskebruksmØnsteretfor disse.Utenspesifikkkunnskapom
lokal/nasjonalresistenssituasjon,blir produsentenenødttil åprøvesegfram til hvilke midler
somvirker, og ofte erdetvungettil åbrukehøyeredoser,hyppigerebehandlinger,ognoen
brukerulovlige ikke-godkjentemidler. Dettegir høytplantevernmiddelforbruk,Øker
helsefarenhosdemsomarbeidermedmidlene,og førertil økt risiko forresterav
plantevemmidleri miljøet og i maten.

Raskpåvisning,kartlegging,og kontinuerligovervåkingav resistenshospopulasjonerav
skadegjørereer viktig for åkunnegi brukerneriktige råd om valgav bekjempelsesmetoderog
planteverumidler,og for åutarbeideprogramforåhindreresistensmotnyemidler. Dettevil føre
til redusertbrukav kjemiskemidlerpåmatvarerog prydplanterfordi manfår bedreeffekt av
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behandlingeneog fordi manunngårunødvendigbrukavuvirksonmieog ulovligemidler. Farenfor
resterav kjemiskemidler i matvarerog miljø vil dermedreduseres.Resistenssituasjonenmåhele
tiden oppdateres,og kunnskapomdennemårasktkunnekommeut til veiledningstjenesteog
dyrkere.Dettekanoppnåsved åoppretteog drifteendatabasefor resistens,somfor eksempelkan
leggesinn somen delav Vil’s. Slik informasjonbørogsågå inn i kursog markdager.

Det måutvikles metoderfor raskpåvisningav resistenshosde skadegjørernesomtrfaringsine&sig
førstutvikler resistensoverfor viktige middelgrupper.Noenorganismerfinnesdetalt metoderfor,
mendeter etomfattendeforskningsarbeidsomstårtilbakefor ådekkeopp alle skadegjørertsom
børinngåi et framtidigovervåkningsprogram

Planteforskanbefalerføkendetiltak

:

• I kulturerderdet ikke finnesalternativebekjempelsesmetoderbørdetsatsesspesielt-
på intensivertmiddelprøvingsomforeslåttav evalueringsgruppa.

• Plantevernfagligog økonomiskkompetansesamarbeiderom ålagegodeøkonomiske
skadeterskierfor viktige skadegjørere.

• Utarbeide påvisningsmetoderfor plantevernmiddelresistenshosutsatteskadedyr,
plantesjukdommerog ugrastil bruki et framtidigkartleggings-og
overvåkingsprogram.

Påvisningavplantenesresistensmotskadegjorereogpraktiskutnyttingav resistentesoner
Sjukdomsresistenser oftevanskeligåpåvisei vanligesortsforsøk.Eksempelvisinnen
grønnsakerernestenalle sorterimportertfra Holland og i flere tilfeller er det ikke
opplysningerom sortsresistensmotviktige sjukdomnierfor norskeforhold.Det børderfor
utvikles testmetoderoggjennomføretesterpåaktueltsortsmaterialeinnenflerekulmrvekster.
Utnytting av resistentesorterer at av de viktigste tiltakeneinnenbådeintegrertog økologisk
produksjon.

Planteforskanbefalerfølgendetiltak

:

• Utvikle testmetoderfor viktige sjukdommerog skadedyrfor åkunnetesteaktuelt
sortsmateriale.

• Leggeut oversiktover sjukdomsresistenshossorterav ulike veksterpå Internett

Alternativepreparaterog metoder. I tillegg til nytteorganismerharulike planteekstrakterog
andrepreparateret potensialmot skadegjørere.Blant anneterdet funnetat eddikhareffekt
motfrøoverførtesjukdommeri korn.

For at et alternativtmiddel skal kunnemarkedsføressomplantevernmiddelmånaturlignok
effektendokumenteresgodt. Forå fremmebruk av slike preparatetbørtestingav aktuelle
alternativepreparaterintensiveres.

Kartleggingogutprøvingav nytteorganistner.I Norgeer detet megetbegrensetutvalg av
nytteorganismersomkan fungeresomalternativereller supplementtil kjemiske
planteverumidler.Detfinnesimidlertid mangenytteorganismerpådet internasjonale
markedetsomnorskedyrkeregjernevil hatilgjengelig.Førbrukav en nytteorganismekan
godkjennessometplantevernmiddelkrevesdetdokumentasjonpåat organismenallerede
finnesi norsknatur(evt at det ikke foreliggerspredningsfare).øktkunnskap-om-utbredielsen
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til naturligforekommendenytteorganisniervi] derforlettegodkjenningsprosessennåren
søknadforeligger.Videremåorganismenofteprøvesut undernorskeforhold. Norske
importørerer ikke spesieltinteresserti dissenytteorganismenefordi de betraktessom
nisjeproduktersomgir liten økonomiskgevinst.Detstilles ogsåkravom effektivitetstesting
avnytteorganismer.Det er somregelmerkrevendeå utfØre forsøkmednytteorganismerenn
medkjemiskeplantevernmidler.Nøyaktigdoseringav preparateneer vanskeligogmanbør
registrerenivåetav bådeskade-og nytteorganismer,noesomermertidkrevendeDennetypen
undersøkelserharikkenorskeimportøreranledningtil å finansiere.

PlanteforskanbefalerfølEendetiltak

:

• Søketternaturlig forekommendenytteorganismeri Norge.I førsteomgangbøren
konsentreresegom organismerLandbrukstilsynetalleredeharstilt krav om atmå
fmnesførvideregodkjenninggis.

• øktutprøvingav nytteorganismerundernorskeforhold.

Automatisertugrasmåling.I densistetida er detbådeher til landsog internasjonaltgjort store
framskritt i arbeidetmedåutvikle automatiskmåling av ugrasfioraenmedhjelp av
billedanalysesomverktøytil å oppnåbehovsvurdertsprøyting.Denneteknologienkansette
bondeni standtil å avgrensesprøytingentil områdermedugrasmengdeoverøkunontisk
skadeterskel,og deterpåviststortpotensialfor reduksjonavbrukenav ugrasmidleri korn,
somer detstørstebruksområdetplantevemmidlerher til lands.Utviklingenav utstyretblir
styrt av kommersielleinteresser,mendeterviktig atdetnorskeforskningsmiljøetharmidler
og kompetansetil åskaffetilveie nødvendigebiologiskedatafor ugrasetog kulturveksten
somtrengsfor ågjøreutstyrettil et godtverktøyunderulike vekstforhold.

Planteforskanbefalerfølgendetiltak

:

• Skaffetil veiebiologiskedatasomtrengsfor utvikle teknologienvedrørende
automatisertugrasmåling.

Overvaking

Næringsmiddel

Konroll avgrunnvannsforekomseene.Undersøkelserfra Gruei Hedmarkviserat
plantevernmiddelresteri grunnvannforekomsterunder elveavsatt,selvdrenerendejordsmonn
forekommerhyppigereennantatt.Dissevannressurseneer ogsåhyppigutnyttetav
enkelthustandersomikke omfattesavregelverkerfor grenserav plantevemmidleri
drikicevannet(privatdrikkevann).Slike forekomsterhar avdekketetbehovfor
risikokommunikasjon om innholdav plantevernmidlerog hvordanslikeforekomsterav
plantevernmidlerskal forvaltningsmessighåndteresi forhold til godkjenning.Forekomstenav
resterav planteverrunidleri denasjonaltviktigstegrunnvannsmagasinenemåkartieggesfor å
unngåforurensingvedavrenningfra dyrkaarealer.

Norgeer pålagtå følgeoppgjennominternasjonaltregelverkog avtalerfor å-beskytte-våre-
vannressurseri overfiatevannog grunnvann.Derfor er detviktig atbrukav plantevernmidler
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ikke forringerkvalitetenpåvanntil husholdninger,næringsmiddelindustrienogvanningi
landbruket.Til trossfor enpositiv trend,viserlikevel resultatenefra overvåkings-
programmenefor vannogmiljø at situasjonenikkeer tilfredsstillende.

Miljøet

De såkaltelavdosemidleneer i ferdmedå overtastoredelerav markedetfor
ugrasbekjempelse.Bådefor overvåkingen,menogsåfor forskningenpå dissemidlene,erdet
derforviktig atdet finnesgodemetoderfor åanalyseredem. I Norgefinnesdet i dagikke
metoderfor åanalyserelavdosemidler.(Det somstår i Evalueringenpå side29 underJOVA-
programmet:“Vidare er detpositivt atdetno erutvikla analysemetoderogsåfor nokre
lågdosemidler”er ikke riktig.)

Planteforskhar i år investerti nyeanalyseinstrumentersomkanbrukestil åanalyserettide
lavdosemidlerog deflestenedbrytingsproduktenei lavekonsentrasjoneri miljøprøver.
Instrumentetblir installerti høst,mendetkrevesbetydeligeressurserfor åutvikle gode
analysemetoderfordissestoffene.Planteforskmanglerressursertil metodeutvikling.

Planteforskanbefalerfølgendetiltak

:

• Det settesav ressursertil å utvikle metoderfor analyseav lavdosemidlerog
nedbrytingsprodukter.

I overvåkingsprogrammeterdetkun tatt i betraktningrisiko for utlekking til vassdragene-og
risiko for tre vannlevendeorganismer(grønnalger,daphnierog fisk). Målt risiko reduksjonvil
ikke falle sammenmedmengdeplantevernmidlermålt i vassdragene.Det måtashensyntil
for eksempelhumantoksisitetog andre‘Uordlevendeorganismer”når risikoreduksjon
beregnes.

Sette i gangtiltakfor å ta handompunktutslipp.Enkeltehøyekonsentrasjonerav
plantevemmidleri Gruei Hedmarkog fra overvåkningsstasjonenetil JOVA kan tydepå
punktkilderknyttettil sprøytingogpåfylling avplanteverninidler.Et av deaktuelletiltakene
erbiobed,menandremetodermåogsåvurdersførFoU arbeidsettesi gang.

Planteforskanbefalerfølgendetiltak

:

• Gjennomføringav plantevemmiddelbruketterrisikokartinnenforetJOVA-felt somet
pilotprosjekt.

• Vurderingogutvikling avmetodersombeskyttervannkilderved å fangeopp
punktkilderog sølved påfylling, vaskingav utstyr og brukav plantevernmidler(fl eks
biobed).
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