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FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR REDq8~RT-R1StKOvEp-BR8tt—
AV PLANTEVERNMIDLER - HØRING

Fylkesmannen stØtter en videreføring av handlingspianen og ser det som
viktig å sette i verk tiltak for å unngå at vannressurser og matvarer
forurenses av plantevernmidler. Målet om nye 25 % reduksjon i helse- og
miljørisiko i kommende planperiode kan imidlertid virke vel ambisiøst selv
om det tyder på at en har nådd målene med god margin i forrige
planperiode. Det kan føre til at mange midler som er i bruk i dag ikke lenger
kan godkjennes. Det er allerede et problem at det er mangel på midler mot
enkelte skadegjørere i småkulturer. Det bør derfor vurderes om en samlet
reduksjon på 50 % i de to planperiodene er et tilstrekkelig mål.

Forskjellen i helse- og miljørisiko mellom midler kan synligjøres bedre på
etiketten ved at det står klasse både for helse- og miljørisiko i stedet for at
det er bare en felles avgiftsklasse. En ser det lite hensiktmessig å innføre en
obs-liste for de mest helse- og miljøskadelige plantevernmidlene da det er
mange forhold som spiller inn, både bruksmåte og på hvor stort areal det
blir brukt på.

Det er positivt at preparater med nytteorganismer er fritatt for miljøavgift,
men slike midler bør gjennom en omfattende utprøving før de godkjennes.

Autorisasjonsordningen for handtering og bruk av plantevernmidler er
positivt mottatt, men det bør være mulig å få fornyet beviset ved å delta på
en obligatorisk dag med de skisserte tema uten noen avsluttende oppgave.

Et viktig tiltak bør være uvarslede stikkprøvekontroller i forbindelse med
spøytearbeidet både for å kartlegge, veilede og om nødvendig straffelor
grove overtredelser. Med alle de ressurser som er lagt ned i
autorisasjonsordningen er det på tide at et kontrollorgan viser seg i felt daen
fortsatt hører om flere tilfeller der det er personer uten autorisasjonsbevis
som utfører sprøytearbeidet. Fylkesmannen både håper og tror at det
fortsatt er mye å hente ved å forbedre rutinene rundt rengjøring av
sprøyteutstyret for å hindre at plantevernmiddelrester kommer på avveie.
Stikkprøvekontrollen vil være viktig for å vise at en følger med og det er en
fin måte for å nå de som aldri møter fram på fagarrangement eller henter ut
informasjon. Fylkesmannen tror det ville være svært nyttig om
Landbrukstilsynet prioriterte slike feltkontroller 2-3 uker i fylker der det
brukes mye plantevernmidler.
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Evalueringsgruppa tjirår en bedre samordning mellom funksjonstestinga og
autorisasjonsordningen. Fylkesmannen i Hedmark er ikke enig i dette da det
er mange flere som tar autorisasjonskurs enn de som disponerer
sprøyteutstyr. Om tilskuddet til funksjonstesting skal avvikles etter 2005 er
ikke noe som bør kommenteres i handlingspianen da det er opp til partene i
jordbruksfoi-handlingene. Kontrollen med om det er brukt sprøyteutstyr sum
er testet hvert 5. år børkunne gjennomføres i forbindelse med KSL-revisjon

Fylkesmannen er enig i at det bør bør etableres en returordning for
plantevernmiddelrester gjennom forhandlere da de fleste vil føle dette
enklere enn å levere det som spesialavfall. Hvis det ikke innføres en slik
ordning vil vi anbefale at det organiseres gratis innsamlingsaksjoner for
eksempel hvert 5. år da de aller fleste har forsvarlig oppbevaring på gården
for en slik periode.

Det er positivt med kompetanseoppbyggende kurs for rådgivere med
hovedvekt på risikoreduksjon da det virker som de fleste rådgivere er opptatt
av virkning og pris. Slik sett er det viktig at det legges stor vekt på hoidninger
og motivasjon på slike kurs.

Når det gjelder informasjon om integrert piantevern har vi ventet på
kurstilbud siden forrige handlingspian da det er viktig å få ut ny informasjon
om dette. At varemottakere skal kreve egen dokumentasjon på integrert
produksjon er å gå vel langt da det børgå fram av sprøytojaurnalen. Det kan
heller ikke være riktig å markedsføre et produkt med at det er brukt integrert
plantevern da det ikke finnes noen klar grense for hvor mye kjemiske
piantevernmidler som kan brukes innen integrert planteproduksjon.

Evalueringgruppa tjirår at prosjektet med skadeterskier, prognoser og
varsiing videreføres og videreutvikles. Det er svært viktig å finne
skadeterskier under ulike forhold i ulike kuiturer. Det kan imidlertid virke
som om modeller og datakommunikasjon har tatt overhånd i forhold til
forskning på ulike skadegjørere og behov for og effekt av ulike tiltak.
Fylkesmannen i Hedmark stiller derfor etter hvert spørsmål om den praktiske
nytten i forhold til de samlede kostnader. Det er sjelden å høre forsøksringer
vise til VIPS i sin rådgivning. Det virker som de fortsatt legger større vekt på
lokale erfaringer. Dersom en ønsker størst mulig nytte av \~IPS bør det
legges opp til at også rådgivere utenfor forsøksringene føler større
tilhørighet til systemet.

Modeller for risikovurdering virker også vel teoretisk i forhold til det
Fylkesmannen regner med de fleste praktikere vil forholde seg tji foreløpig.

Fylkesmannen i Hedmark er enig i at det fortsatt bør satses på overvåking
både i miljø og næringsmidler.
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