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UTREDNING OM RADGI\NING

I

PLANTEVERN

på mØte i "Rådet for lokalforvaltning og rådgivning i landbruket"
L6.L2.87 ble det etter en faglig orientering om emnet ved d.irekLør
Kåre Årsvo1l og disponent Tor J. Fiveland fattet fØlgende vedtak:
"Rådet oppnevner fØlgende Ad hoc-utvalg for utred.ning om rådgivning

i plantevern: Einar K. Time, B1Ørn Sagbakken
Edvard Valberg som sekretær.

med statskonsulent

"

Utvalget mØttes tiI drØfting på nlverum 17. og 18. februar 1988, og
på grunnlag av dette legger vi fram fØlgende forslag til utredning.

1. Bakgrunn oq hensikt
For a1le driftssektorer i jord.bruket bØr det være en overordnet
målsetning at de metoder en anvender ikke må fØre tiI en forrin:
gelse avJ_*rtagh!_en9.§*-sg"rr"æ:.-Jlss.-...es".-h--e--1"--eg*-9"5"å*S-S IYSl;,-qF*k De må
ikke før e til uhe ldige e-ndringg.*i-pJ-qr-Lt§,r**eg"jy*f.g--"]^*-y**gli*, e1ler
p.yi*g p-Ipj,uksie:rsgr:ånnlaget*i -negai:iru-r.etning s lik at produksjonsmulighetene blir svekket på lengre sikt.
Innenfor sektoren plantevern er det sær1ig viktig å passe på at en
ikke taper denne målsetning av syne, for her står plantedyrkeren i
en vanskelig posisjon mel1om et stort og variert behov for å
k:IyEf"e---s'rn'-e, grø0".e-r.-ilig§"-q-b-ad,eg"jø-f*g:.er og et overveldende tilbud. av
plantevernmid.ler fra kjempekonserner som for tiden satser enorme
belØp i forskning og utvikling, med sikte På å skape nye mØnstre
for framtidas plantedyrking.

V.-å&^frø*

(Skal jordbruket ivareta sin oppgave som produsent av fullverdig
']mat, sunn mat og nok mat, så kan ikke dette skje uten kjemisk
,-plantevern, men ved en fornuftig og avbalansert bruk av kjemisk
plantevern. For å oppnå dette må brukerne auke sitt 5g*l=J*p-i"l]*yå i
denne sektor. Derfor bØr bl.a. rådgiv4!4ga i plantevern være mest
t->
mulig effektiv.
l

4

politiske utforming av norsk landbruk i^etterkrigstiden har
fØrt til en sterk spesialisert drif t med e_nsådåg-, plantedyrking i
visse distrikter og ensidig grovfOrdyrking med husdyrproduksjon i
andre. En slik utforming av produksjonsmØnster og d.rift setter
betydelig stØrre krav til beherskelse av skadegjØrerne enn ved mer
allsidige driftsformer
Den

Samtidig auker tilgangen på plantevernmidler hurtig.
Behovet for stØrre J.nnsats" i plantevernet har såIedes auka, og
samtidig har tjJean-gen-"eå-Jlglngml!-]el_-qg--'S-e*_t_.-.9"gSI" auka i et betydeIig stØrre tempo enn i noen annen fagsektor. Dette innebærer auka
krav ti1 rådgivninga i plantevern. Den må hele tiden fØtge med i
utviklinga og bid.ra ti1 at norsk jordbruk kan dra fordeler av de
beste og mest effektive midler og metoder.

Plantevernet må for tiden styrke og ikke svekke de forutsetninger
som ligger til grunn for den produksjonsfordeling og d.riftsstrukturen vi har, og som vi av praktiske og økonomiske hensyn ikke er i
stand tiI å forlate i lØpet av kort tid. Derfor må vi for d.en
nærmeste fremtid stille fØlgende krav til vårt plantevern:

1. Plantevernet må bid.ra til
for den enkelte bruker.

å srkre et optimalt og stabilt utbytte

2. Plantevernet må d.rives slik at mil j Øet og land.bruksproduktenes
heLsemessige
kvalitet oppre"tholdes .og har ful-l- allmenn taLlj-t.
*---. ------For å få dette til må vi bygge på }gt1p-"9*l(j1p, og en rask formid.3-i-ng
av kunnskap og nye forskningsresultater ti1 oe som bruker denne
stad.ig end,rende kunnskap i sin praksis.

Vi har relativt få eksperter i plantevern, og en deI av disse er
ansatt i privat sektor. Vi har en situasjon der rådgivningsak',j-viteten generelt må vike for andre oppgaver i den offentlige sektor,
inens det har vært en betydeJ-ig u-'vid.ing av rådgivningsaktivite--en i
privat sektor. På bakgrunn av dette er oet derfor særlig viktig å
etters"rebe et arbeidsmØnster ved.rØrende rådgivning i plantevern,
der en i samarbeid kan g)Øre seg best mulig nytte av den rådgivningskapasitet som finnes i aIle sektorer og på a}le faglige pIan.

'"

2. Avgrensino av fagområdet
I videste forstand grenser plantevern til, og går over i andre
nærliggende fagområder som særIig gjelder 111bi-"g1teknikk i jordo9 plgn3-g..hg.ltqf ....,"En regner med at denne siden av plantevernet som
gjelder mer indirekte rådgjerder som resistensforedling, vekstskifte osv. r €r mindre påvirket av nye og skiftende forutsetninger.
Derfor hØrer de mer naturlig heime innenfor sine områder i den
gamle faginndeling.

I vårt videre arbeid med disse spØrsmåI forstår vi med plantevern,
de direkte forholdsregler en plantedyrker må ta for å beskytte og
sikre plantenes vekst og avling ved optimalt steIl.
Forholdsreglene vil dermed omfatte mekanisk og kjemisk motarbeiding
av ugras, sopp, insekt og and.re skadeorganismer innenfor plante- og

dyreriket.
3. Fagområdets hoved.innhold
Det vi1 være naturlig å dele rådgivningsoppgavene i fire hovedområder.

A. Kunnskap

om skadegjØrerne

oel av fagområdet bØr omfat-'e kunnskap om skaoegjØrernes
mo=fologi og fysiologi slik a-. angreP og forekoms-' kan påvises
danne grunnlag for en prinsipiel-t riktig bekjempelse.
Denne

og

Videre bØr oenne delen gi holoepunkt og grenser for organismenes
skaoeomlang sLik a', det+.€ kan danne utgangspunkt for vurd.ering av
behovet for tiltak, tidspunkt for tiltak, hyppighet av tiltak og
for valg av bekjempingsmetode.
Denne del av fagområdet er en meget ','iktig forutsetning for å kunne
gjennomfØre et effektj-vt og miljØmessig forsvarlig plantevern. Men
oessverre er oet slik at denne oelen av fagområoet, som særlig
omfatter oen biologiske sioen av problemstillingenr €r dår)-ig

oekket og Iågt prioritert
rådgivning.

blant bØnder, og i fagopplæring

og

6

og direkte oppskrifter må presenteres, men en samtidig
llEnkle
lt
JJ oppjustering av bj-ologisk kunnskap som forklarer og begrunner
oppshrifter og metoder vil auke sikkerheten og effekten av innsatsen, og samtS-dig minske risikoen for unØd.ig og feil bruk av plantevernmidler.

B. Bekjempingsmetoder
i gjeldende restriksjoner og grund.ig kunnskap tiI
biologiske forhold hos skadegjØrere og kulturplanter bØr det gis
fortlØpende informasjon om aIle aktuelle bekjempingsmetoder (mekaniske, biologiske og kjemiske).
l,led utgangspunkt

Det bØr gis informasjon om metodenes effekt og begrensing mot ulike
skadegj Ørere.

i forhold ti1 skade, kostnad og rl.5i,ko*-bØr legges fram
slik at eventuelle tiltak kan vurderes både i et miljØmessig og

Ylr=]cning

Økonomisk perspektiv.

Hovedprinsippet i metoderådgivningen bør være "innsats etter
behov", og ikke etter fast prograrnmerte behandlingsmØnster, eIler
ut fra unØdig strenge krav til fravær av skadeg3Ørere.
Rådgrvninga bØr i denne sammeheng del'.-a i og biora t.:1 u--vik3-ing av
v_gås*ling.ssystemer som grunnJ-ag

for råogivning i plantevern lokal',

og regionalt.

Det er videre av interesse at rådgiive=ne enkeltvis og i aktivt
samarbeid kan biora til taktisk planlegging innenfor plantevernet,
gjennom forslag ti1 ru3-lering i bruk av sprøytemid.le= , og i io=5j-ndelse med. utnytting av vekstskift,e og særskj-Ite muligheter som
klimavilkårene kan legge tiI rette. Jo flere plantevernmessige
forutsetninger en kan legge opp :il å høste ford.eier åv, jo mincre
blir behovet for bruk av kjemiske rnj.Cler.

,r4.JJø

et

C. Sikkerhet og teknisk utstyr
Rådgivningstjenesten i plantevern må ut fra sikkerhetsmessige og
miljØmessige hensyn sørge for at aIle brukere er kjent med de
sikkerhetsbestemmelser som gjelder ved.r. kjøp, lagring, dosering og
blanding av kjemiske plantevernmidler til ulike grøder. Betyd.ningen ?
)
av rikt5-g dosering, og bare bruk av godkjente sprøytemidler ti1
bestemt angitte grØder bør understrekes spesielt.

Videre bØr alle brukere få kjennskap tiI det beste yef_nq11-tF*-t_yf og
få demonstrert bruken av dette. Rutiner f*or be-ha1d1i!9 ay 9m!.;11:

lasje bL,r gjennomgås. Aktuelt teknisk utstyr i forbindelse med
mekanisk og kjemisk plantevern bØr gjennomgås og vurderes ut fra
hensynet ti1 effekt, kostnad og annen virkning.
D. Motivering

e1r#§

:

I tillegg tiI informasjon

spesialiserte deler av faget
bØr rådgivninga motivere plantedyrkerne til å drive et forsvarlig
plantevern. Ut fra hensynet ti1 milj ø og produktkvalitet på den ene
sj-den og en fortlØpende vurdering av behovet for plantevern og
ventet skadeomfårlg, bØr rådgivningstjenesten kunne tilrå et variert
hand.lingsmØnster som også tar hensyn ti1 den Økonomiske og forsyom de mer

ningsmessige målsetning.

1.

Hvem

c6r råcqi-r'ninqsarbeioet !€'u'u€s

mot?

AlIe bør ha et grenerelt kjennskap --i1 p::-nsipper og grunntrekk
plantevern s1i.k ai problemene kan aisturer"=-it et mest mulig
sakiig nivå.
E1lers er dei åpenbart at de som driver med planteoyrking på ulike
pian, alltid vil være den viktigste målgruppe for rådgivning i
--4
!'ra'1rLCVEj-.I..
-'1

aIle kategorier av cyrkere, rra profesjonelie spesialprodusenter av planteprodukter ti1 småhagebrukere.
Mel-lom Cisse y:terpunkter finnes en stor gruppe som driver pJ-antekultur som bigeskjeft, og disse ofrer ikke alltid plantevernDenne brukergruppa femner om

I
problemene full oppmersomhet. Det samme er dessverre tilfelle
en god oei av de mer profesjonelie oyrkere.
Som

for

utgangspunkt i',an en normalt regne meC at rådgivningen grovt

sett når ca. 30 t av brukerne. Dette er aktive plantedyrkere som er
organisert i faglag og forsØksringer, og som deltar i fagmiljØets
virksomhet gjennom mØter, kurs og markdager. Disse som aktivt sØker
kunnskap vil heller ikke i framtida representere noe faglig kommunikas j onsproblem.

Hovedproblemet nå som tidligere vil være å få den mindre aktive
målgruppa i tale. Det vil si de 70 t av plantedyrkerne som ikke
sØker kunnskap og ikke deltar i de opplegg som rådgivningstjenesten

organiserer.
Det eneste sted denne store gruppa av plantedyrkere og småhagebrukere møter opp, er på butikken når de skal kjØpe plantevernmidLer. Den eneste tid de viser interesse for dette tema er når de
kommer på denne butikken. Derfor er det meget viktig at de i
forbindelse med innkjØp av kjemiske plantevernmidler kan få nØdvendig informasjon der og da. Og derfor må rådgivningstjenesten legges
opp med tanke på at en vesentlig del av plantedyrkerne kan få best
mulig informasjon ved siste ledd i omsetningskjeden.
F.åcg

ivnin

g s --

j ene s -,en s hove

åmå l- grupper

er

:

Yrke smes si ge plan-'edyrkere
Småhagebrukere

R.ådgivninga må legges opp etter og tilpasses d.isse hovedgruppers
spesielle behov.

5. Hva bør informasionen i plantevern bvoqe

på?

F.åcgivninga i plantevern bør tj.I enhver tid ret.te seg e--ter og
tilrettelegrge for gjennomfØring de forskrifter som LanCbruksdepa=t.ementets Giftnemnd/Stå-r-€ns tilsynsinstitusjoner i landbruk gir.

Det faglige grunnlag for råoEivningen bØr i prinsippet bygge

på

9

norske forskningsresultater, i fØrste rekke fra Statens plantevern
og Statens forskingsstasjoner i landbruk. Utenlandske forskningsresul-tater og produktinformasjon fra produsenter og i.mportører av
plantevernmidler bØr alltid tilpasses norske forhold i samråd med
fagekspertisen ved Statens plantevern.

9. Forutsetnj-nqer for effektivisering av rådqivninqstienesten
utgangspunkt i avsnittene 4 og 5 er op'pgaven for rådqivningstienesten å bringe kunnskap og informasjon fra sentrale basj-sinstitusjoner og -personer, og ut ti1 aIle som driver en eI1er annen
form for plantedyrking og derfor har behov for hjelp i disse

I"1ed

spØrsmå1.

Av hensyn til

miljØ, helse og produktkvalitet er det av stigende
interesse for aIle at denne kunnskap blir effektivt spredt og best
mulig anvendt.

10

I vårt tilfeLle arter

oppgaven seg som

RÅDGTVNING

I

her framstilt:

PLANTEVERN

Landbruksdepartementets Giftnemnd/Staten til-

Basisområder

synsinstitusjoner i land.bruk
Statens plantevern
Andre forsknj.ngsinstitusjoner
Spesialkonsulenter i private foretak

for

Of

j.nformasjon
(Produsent)

fentl-is:

SFFL

Statskonsulenten i plantevern
F

v 1ke s landbrukskontor

Fylkesagronom i jord- og plantekultur

Fylkesgartner
Fylkesskogrnester
Land.brukskontor
Herredsagronom

Radg].v-

Herredsgartner

nings+' jenesten

He=redsskogmes',er

(Ove=b=:-nger)

Tekniker

Privat:
Fnret*lr

e-i

nr-e-

Samvirkeorq. Andels lao
Dri

rr=-a

m. r.' .

3a+a+='v

Grossistfirma
anteve=n f orhand.Lere
Ilaskinf lrma m. f 1 .
P1

Yrkesmessige planteCyrkere

Vrålgruppen

Småhagebrukere

(Mottaker)
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Det ideelle vi11e være at hver enkelt person med fØrstehånds
kjennskap til hvert enkelt spØrsmåI kunne informere hver enkelt
bruker, men dette er i utgangspunktet helt umulig. Det bØr derfor
heller ikke etterstrebes i noen stØrre utstreknirg, ford.i personer
med basiskunnskap har andre hovedoppgaver innenfor sine spesialområder. De bØr prioritere sine hovedoppgaver framfor generell
rådgivning på grunnplan.

I pri-nsippet kan vj. derfor, sterkt forenklet, sette inn en rådgivnlngstjeneste for å bringe kunnskap fra basisområdene og ut til de
store mottakergruppene. I"len erfaringen viser at denne tjeneste
ikke, over aIt, fungerer så effektivt som en kunne Ønske. Dessuten
viser oversikten at vår aktive rådgivningstjeneste er delt i to
sektorer der målsetning og virksomhet ikke er feIIes. Dette svekker
effekten av vår rådgivningstjenester og det kan bidra til en
uheldig og uØnsket bruk av kjemiske plantevernmidler på lengre
sikt.
Siden det neppe er realistisk å dekke hele rådgivningsbehovet ved
utvid.ing av virksomheten i offentlig sektor, må vi legge hovedvek-

ten på:
A.

Utvikling av et fast, enhetlig og mer forpi-iktende organisasjonsmØnster der en gjennom samarbeid kan bid.ra til å auke
brecoen av råogivningstjenes*-en på g:=unnplan.

B.

oette orgianisasjonsmØnster legge opp til en mer effek:iv
uiny;-,ing av alie personer med basj-skunr,skap, oppjustere fagr-i-.
vået og på oette grunnlag cra råågiverne på aIl-e plan og i aLl-e
sektorer mer ak',lvt inn i en felIes organisert rådgivningstjeGjennom

no e!e

nærme seg denne målsetnitg, må
o=gani sas j onsmønsrereE :

For å

a.

det stilies fØlgende krav tiL

Det. må bygrges opp med tanke på å skulle fy1Ie
på ulike plan, som i vårt t,i1fel1e bØr være:
Land.splan

F],lkespian
Loka1t plan

ulike funksjoner

t2

En fordeling av arbeidsoppgavene etter dette hovedmØnst.er vil
bidra ti1 et forsvarlig utvalg av fagstoff og en god tilpassing
av den faglige aktivitet med Økende bred,de mot det Iokale p1an.
Det vil også innebære en effektivisering i produksjon og utnytting av rådgivnS-ngsmaterialet.

b. Det bØr bygges opp så enkelt og fast at det kan fungere som en
samla enhet slik at informasjonen kan nå jevnt ut til alle
aktuelle produsentgrupper, produksjonsgreiner og land,sdeler, og
gi muligheter for en rask formidlj-ng av nyheter og eventuelle
faresignaler.
c. Det må framfor aIt være funksjonsdyktig. og dette kan en bare
oppnå ved en klar definering og fordeling av de arbeidsoppgaver
som systemet forutsetter.
Med utgangspunkt i
i fØlgende modell-:

disse krav bØr utviklinga videre sØkes innpasset

7. f'orslag tiI orq'anisasionsmØnster

Landsplan

J.\'-LKESDIAN

Lokai-t plan

Prinsippskisse for

€Iu orgåDisasjonsmønster

Mooellen forut.setter en horisontal utvid.ing av virksomhe-.en gljennorn
land.splan, fylkesplan og lokaLt plan mo', plan',edyrkerne som enoelJ-g
måigruppe.

Dette kan bare gjØres ved at en på hver-. plan gir faglig oppc.ate-

L3

ring for flere og stØrre grupper
drive rådgivning På grunnPlan.

som dermed

blir kvalifiserte

ti1

å

Norsk rådgivningstjeneste i jord- og plantesektoren generelt har
ikke klart å gjennomfØre et indirekte rådgivningsopplegg etter
dette mØnster tidligere, men en regner med at plantevernsektoren er
så vidt enkel og oversiktlig at en burde ha muligheter til å
lykkes.

8. GiennomfØrinq og ansvarfordelinq
A.

LandsP1an

Oppgaven er utvalg og tilrettelegging av basiskunnskap, og bekjentgJØrLng av regelverk fra sentrale institusjoner innen forskning og

ad.ministrasjon. Videre bØr en på dette plan legge opp til en saklig
meningsutvikling om plantevernets Økonomi, miljØvirkning, produktkvalitet og helsemessige virkning.
Virkemidlene på dette plan er i hovedsak:
landsmØtet i Plantevern

seksjoner av regionale informasjonsmØter i jord- og plantekultur
særskilte mØter, kurs, utferder o.1.
- p=oouksjon ogr dis'-=ibuering av skriftJ.lg og biJ-Ieo,:nessig råogil'ninssma-'eriale
- cruk av massemeCia

\zi=kemiilene må u-,for:nes og varieres åVr og i samråd. med personer
mec =ørsrenanos kunnskap om oe fagområoer oet gjelder.
Målgruppene for den informasjon som gis på landsplan varierer med
virkemidlene. LandsmØtet i plantevern bØr i fØrste rekke ha iølgende rnålgrupper:

1.
2.
3.
4.

Råogivere på fylkesplan i jord-, hage- og skogbrukssektoren
Lærere i jcrc- og plantefag ved landbrukets fagskoler
ForsØksringledere
Representanter for jordbrukets sentrale organisasjoner og

instj.tus j oner

L4

5. Representanter for bransjens produsenter og inportfirna,
6. Forskere fra tilgrensende fagområder
For regi-onale informasjonsmØter vil målgruppene bli endret og
utvidet til også å gjelde offentlige tjenestekvi-nner og -menn på
herredsplan, samt tilsatte i organisasjoner, firnra og institusjoner
på fylkes- og distriktsplan.

for produksjon av rådgivningsmateriale og ved bruk av
massemed.ia vi1 som oftest være hele rådgivningstjenesten, hovedmålgruppen eller begge de1er.
I"1ålgruppen

for rådgivningstjenesten sentralt blir derfor av
koordinerende art. Gjennom nær kontakt med forskning og administrasjon bØr statskonsulenten i plantevern være faglig ansvarlig for
utvalg og tilrettelegging av basismaterialet som skal brukes videre
i rådgivningen, i forbindelse med informasjonsmØter og publisering.
Hovedoppgaven

I samråd med forskingsinstitusjoner, plantevernfirma og reg5-ona1t
ansvarlige rådgivere bØr statskonsulenten være med på vurdering,
planlegging og g)ennomfØring av taktiske tiltak, bruk av massemedia
og and.re nØdvendige opplegg i d.istrikter og fylker.
Sta-uskonsuien-'en bØr rege3-messig sØrge for å o=ienrsere alimennheten
om plan--evernprobLemer, deres konsekvense= ag iøs;,:ngre:.
For B-' sta--skonsuien-,ens kapasite-' skal kunne u--n]'----es becre i
denne sen'-ra1e rolle som f aglig koo:i.ina'ucr på Lanispl-an, er oe-ønskelig at de'- u:a=bej-des en mer presJ-s ins--ruks fc= s'-:liingen

oe= clsse oppgave: prio=iteres.
I)E+

a'-ive og '-ekr.iske ai.sva: for gje-nc;iø=:-ng av r'l=ksonpå lanosplan bØr tilligge Sta'-ens fagtjeneste for landbruke'..

=^F-

D€-,€D

Fr

Ct7;

B. Fylkesplan
på fylkesplan er en mest mulig effektiv *-ilpassing og
vioerefØri.ng av oen fagJ-ige informasjon som bl-i-r lagt fram. Ved
sj-oen av oen generelle råogivning bØr en på fylkesplan legge sær3-ig
Oppgaven

l4

5. Representanter for bransjens produsenter og inportfirna
6. Forskere fra tilgrensende fagområder
For regionale informasjonsmØter vil målgruppene bli endret og
utvidet tiI også å gjelde offentlige tjenestekvj-nner og -menn på
herredsplan, samt tilsatte i organisasjoner, firma og institusjoner
på fylkes- og distriktsplan.
},Iålgruppen for produksjon av rådgivningsmateriale og ved bruk av
massemedia vi1 som oftest være hele rådgivningstjenesten, hovedmå1gruppen el1er begge deler.

for rådgivningstjenesten sentralt blir derfor av
koordinerende art. Gjennom nær kontakt med forskning og administrasjon bØr statskonsulenten i plantevern være faglig ansvarlig for
utvalg og tilrettelegging av basismaterialet som skal brukes videre
i rådgivningen, i forbindelse med informasjonsmØter og publisering.
Hovedoppgaven

I samråd med forskingsinstitusjoner, plantevernfirma og regionalt
ansvarlige rådgivere bØr statskonsulenten være med på vurdering,
planlegging og gjennomfØring av taktiske tiltak, bruk av massemedia
og andre nØdvend.ige opplegg i distrikter og fylker.
Sta-uskonsulenien bØr regtelmessig sØrge for å o:ientere alLmennheten
orn plan--evernDrobLemer, deres konsekvense= og iøs::ngre=.
For a-, sta-.skonsulenrens kapasJ-te" skal kunne u:ny--:es becre i
denae sentrale roile som iaE)-ig koo:i.ina*uor på !-anås:1an, e= de:
ønskelig at. de'- u:a=berdes en rner p=esis lns--:uks ic: s--::lingen
oe= åisse oppgfaver prio:iteres.
Det. aåreinis-,ra'-ive og --ekniske ai,sva= for g:je-ncr,!Ø:ing av r'1=kson.n€',€D på landsplan bør tilJ-igge SIå'.€DS fagtjeneste for Landbruke',.

B. Fylkesplan
på fylkespJ-an er en mest mu)-ig effektiv tilpassing og
rzioerefØring av oen fagS-ig'e informasjon som blir lag-, fram. Ved
sioen av oen generelle råogivning bØr en på fylkesplan legge særJ-ig
Oppgaven
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vekt på å presentere de sikkerhetsmessige sider av kjemisk plante- )
.\
vern i forbindelse med regelverk, dosering, teknisk utstyr, .Lagrlnq(
_/
og behand.ling av emballasje.

j

Når det gjelder virkemidler, bØt det legges oPp til rutiner med
faste arrangementer over aktuelte emner innen plantevern hvert år.
Dersom en ikke makter dette, viI organisasjonsmØnsteret sprekke og
informasjonsstrØmmen stanse på fylkesnivå. Dermed vil innsatsen på
landsplan tape effekt og lokalplanet vil få problemer med å gjennomfØre sin del av Programmet.

Virkemidler på fylkesplan bØr være:

et plantevernmØte over en hel dag hver vinter. MØtet kan
gjelde hele fylket, eller for deler av fylket der en med rimelige utgifter kan samle deltakerne.

minimum

minimum en markdag På sommertid

der en kan demonstrere sPrøyte-

og sikkerhetsutstyr, ulike ugras og skadegjØrere, symptomer på
sjukdomsangrep og effektive planteverntiltak. Slike arrangementer bØr legges til landbruksskoler, forsØksgarder el}er hos
bØnder, forberedt av ringledere, eller av fylkesagronom/fylkesgartner.
Markoagene bØr være en oPPfølging av vintermøtene og 1e99es oPP
i Såiiuir€ an--a11 o9 meo SaIIlJne geogra:iske pJ-asSering som iisse'
b=uk av spesialbrosjy:er, fag:presse' lokalpresse og k=ingkas'-lng
ti1 råcaivning og meiCi-nger om til-'ak.

Det faglige bid.rag ti1 arrangementene bØr i hoveosak besØrges av
f1'lke:s t.jenestemenn i jorc-, h.agte- og skogbrukssek'-oren, l-ancbrukslærere, ringledere, firmarepresentanter og bare i minO're
u-,strekning av sentrale spesi-alister fra offentlig og pr!-vat
sektor. iiovecprj-nsi-ppet bø= være å u*-nytte spesia3.interesser og
spesialkunnskaP innen fYlket.
Målgruppen for fylkenes vj-rksomhet bØr være:

1. Tjenestekvinner og -menn på fagsektoren i land.brukskontorene
Ringieoere

Ekspei.itører som omsetter plantevernmid'ler
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det kan bygges opp en aktivitetsrutine på fylkesplan etter
dette mønster, kan en med hjemmel i "Lov om plantevern m.v. frå 5.
april 1963" stille som betingelse at alle ekspeditØrer i firma som
omsetter plantevernmidler må de1ta. Det er for tlden ca. 1.200
f irma som omsetter plantevernmj-dler.

Dersom

Å auke eksped.itørenes faglige kapasitet slik at dj-sse kan fungere
bedre som rådgivere, vil være av vesentlig betyd.ning for å auke
omfanget og effekten av rådgivningen i plantevern.
GjennomfØring av aktiviteten på fylkesplan viI kreve en viss
koordinering og samarbeidsevne. Et nØdvendig regionalt fagnivå
skulle være sikret i selve systemet.

Ansvaret for koordinering av aktivitetene bØr ligge hos Fylkeslandbrukskontoret, avdeling for planlegging og rådgivning. I denne
avdelinga er det fØrst og fremst fylkesagronomen i jord- og plantekultur og fylkesgartneren (-nerne) som må legge opp tiI faste
rådgivningsrutiner i samråd med regionale organisasjoner og firma,
og med ringlederne. De nevnte tjenestegrupper på fylkeslandbrukskontoret bØr tilpliktes ved instruks e1ler tjenestepålegg å være
ansvarlig for at dette opplegget innarbeides i a1le fylker. Det er
el-lers en forutsetning at opplegget staCfestes av det felles
råogivningsutvalget på fylkesplan.

C. Lokalt plan
På 1okalt plan e= oppgaven å nå ut',il- den endelige måJ-grupp€D, oe.
som i.river en elier annen forrn for ak:ivt. plant.eve=n. \zirkemiclene
i denne virksomhet bØr -,ilpasses behovet og vilkårene. Også her vil
det. rrære ak'-ueIt med e" fas'- rutineopplegg ved.r. IIrØ-u€! og na=koagarr for ulike procuksjonsgreiner og bygdelag. Det er vik',ig å
legge opp tiI særskilte arrangementer for småhagebrukere, særlig i
byer og t,ettbebyggrelser.

Videre bØr en på dette plan leggre opp *.i1 stud.ie=ingrer oer en t.ar
opp grunnleggenoe og pr5-nsipielle sider ved pJ-anteverne--. En bØr
legge særlig vekt på bekjemping av de lokalt viktigste skaoegjØrer€r sørge for distribuering av fagstoff, brosjyrer og gjennomgå
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a1le praktiske og sikkerhetsmessJ-Ee sj,der ved plantevernet. I aIle
ledd av virksomheten bØr en legge inn Øvelser i å kjenne igjen
skadegjØrere og symptomer på skadegjØrere.
En kan også g)øre seg nytte av lokalavj-ser, telefontjeneste og
nærkringkasting til meldinger om plantevernspørsmåI, men behovet
for tovegs kommunikasjon og individuell rådgivning på stedet vi1
alltid være stort i sesongene, så en bØr avsette noe tid ti1 dette
formå1.

r^'

Ansvarlig for gjennomfØrLng og rådgivning på Iokalt plan bør være
herredsagronom, herredsgartner, ringleder og firmafolk i samarbeid
med de IokaIe faglag på jord- og hagebrukssiden. Virksomheten bØr
koord.ineres via land,brukskontoret.
For at et ind.irekte rådgivningsopplegg som dette skal fungere i
samvar med forutsetni-ngene r ar det nØdvend.ig at rådgiverne på a1le
plan fØlgex en viss rutine og utfØrer sin del av vj-rksomheten.
For å holde oversikt over omfanget av virksomheten med tanke på å
sette inn ekstra virkemid.ler etter behov, vil det derfor være
nyttig å 9i en tilbakemelding om aktivitetene på lokalt plan og på
fylkesplan hvert år.
På grunnlag av dette bØ= St,atens fagtj€na-s-u€ for iani.c=uket veC
sta'.skonsulenten i plantevern urarbej.oe en årsmelcing om råogirrni-ngst.jenest.ens akt,ivitet. Og u: ira denne, kan akr-iv:te-,en videre

vuroeres og forbeores ettei behov.

Virksomheten med et fastere mønster for råogivningstjenesten slik
vi har foreslåt" i al'snj-tt 7 og 8 | forut,sette= lngren srørre end.rj-nger i forhold til oet oppleg.g som har vært fu1gt. Det sanme er

tilfe1le på fylkesplan i enkel"e fylker. l"1en i oe fieste fylker vi1
rorslaget innecære en betydelig auki.ng i råog:ivningrsaktivit.et.en,
sammenl-ikne: med
På loka1-' plan r,11 akt,iviteten auke i
"id.ligere.
de aIIer fleste kornmuner oersom forslaget blir fulgt opp.
Forsraget vi1 ikke medfØre vesentli-g auka utgifter eI1er auka
bemanning. De faglige forderer som en Ønsker å oppnå, beror i
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vesentlig grad på en auka utnytting av fordelene ved samarbeid og
ved oppjustering av kunnskapsnivået hos de som allerede er aktive
denne tjeneste.
D. Sluttmerknad
Vi nevnte at forslaget ikke ville føre med seg auka bemanning,
e1Ier auka kostnacl. Tvert om vil de samla kostnadene bIi bedre
utnytta, bI.a. ved at bransjefirmaene kan delta som viktige informatorer på fylkesplan, og av og tiI på kommuneplan. Opplegget
utelukker likevel ikke bransjefirmaenes muligheter for egenprofilering gjennom særmØter og andre informasjonstiltak på noe pIan.
Men sjølve deltakinqa i felles arrangement vil Ij-kevel i vesentlig
grad kunne ivareta disse særinteressene.
9. Perspektivet videre
ikke har berØrt,
En sioe av rådgivningsproblemene som vj- hittil
brukernes grunnforutsetninger, og særIig da de profesjonelle
brukere.

6r

Disse grunnforutsetninger skal gis i land.brukets fagskoler. Ivlen
erfaringen viser at dette i dag neppe er godt nok. Det er særlig to
sider ved unoervisningen i fagskolene som kunne ha væ=t beCre.

For oei fØrste er undervlsningea generelt sterkt Øj_o^1,gmrsk/t,eknj-s-k
sen--re:tr åv gooe girunner. Inlen en til-t.akende fokuserj-ng på i.isse
sloer av fagie-. har Eå'.*.' ut over omfang og kvalit.et av den biologisk/Økologiske del av pensum. U-.vikl-inga vlser at de'. er he= r'i
vi1 st,Øie på oe store begrensninger i tioa framover. Videre trengrer
vi spesieLt et becre kunnskapsmessig fund.ament, som bakgrunn for å
qrive et, forsvarlj-g plantevern.

for det and.re er undervisnJ-ngsopplegget i plan-'evern utformet i et.
svært s-.at,:-sk mønsier. I oe 'leste fagområoer er de-;te riktig nok,
men ikke i plant,evern. Her blir nyheter og faresigrnaler kast,et inn
i ringen på iøpende bånC. Derfor bØr unoervisninga mht. rådgjerder
og behand.ling legges opp etter et mer oynamisk tilsnitt,
slik at
elevene venner seg tj-I den dynamiske prosess som de må fØlge i sin
praksis på det.te fel-t.

i
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Ut fra disse forhold vil1e det være Ønskelig at representanter fot
skolene, Statens plantevern og rådgivningstjenesten i fellesskap
kunne komme fram til et undervisningsopplegg i plantevern som er
utviklingsmessig på linje med oen aktuelle problemstilling i
forskning og rådgivning, og der en både i skoler og rådgivning
kunne bruke ajourfØrt rådgivningsmateriell- som rådgivningstjenesten
produserer.

Det foreslåtte organisasjonsmØnster er t5-lpasset med tanke på
slik praksis, idet Iærerne er innpasset i systemet.

en

TiI faglig stØtte for statskonsulentens virksomhet bØr han kunne
diskutere problemer, politikk, tema og tiltak i en faggruppe med
representasjon fra:
Statens plantevern
Landbruksdepartementets Gi f tnemnd / S tatens ti 1 syns ins t itus j oner
land.bruk

Private foretak
Omsetningsorgani sas j oner

Fagorganisasjoner

Ås, 28. april

Ew,ffi
meC.lem

EV6/RH

1988

a
-

bog,*

E. Valberg \
sekretær
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TILLEGG

Virkemidler og materiell

L.

LandsmØte

i plantevern

Regularitet:

Hvert 2. år

Planlegging:

statskonsulenten i prantevern i samråd med
Statens plantevern, Landbruksdepartementets
Giftnemnd/Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk, representanter for firma- og rådgivningstjenesten på fylkes- og 1okalt plan

GjennomfØrlng:

SFFL

Emner:

PrinsippspØrsmål, miljØ og helsespØrsmåI,
forskningsresultater, taktiske opplegg m.v.

2. Seksioner av reqionale informas'ionsmØter i iord- oq plantekultur
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Regularitet:

som seksjoner på

Planlegging:

Statskonsulenten i plantevern i samråd med planleggingsgruppene for disse mØtene

GjennomfØring:

SFFL

Emner:

Forskningsresultater, taktiske opplegg

. Særskilte

mØter

aIle mØter i alle distrikter

m.m.

, semi-nar o. l-.

Opplegg og plassering etter behov
4.

K'iemisk plantevern m/ajourfØring annenhvert år:

For utdeling ti1 hele rådgivningstjenesten i privat og offentlig
sektor, pluss fritt salg

2t

Etikettsamlinq med opplegg for ajourfØring:
For utdeling ti1 hele rådgivningstjenesten
BehandrinssmØnster for enkeltgrØder (Rådgivningsark)

For utdeling til

:

rådgivningstjenesten og hoved.målgruppen

Småskrj-fter om skadeg)ørere m/rådgivning
For utdeling til rådgivningstjenesten og hovedmålgruppen
Spesialrådqj-vning oq brosivrer, etter behov

Lysbilder og overhead-plansjer av symptomer ugras og
skadegjØrere:

For utdeling ti1 rådgivningstjenesten
Kursbok i plantevern eI1er for deler av faget:
Opplegg koordinert av statskonsulenten
Publisering : Landbruksforlaget

5. FvlkesmØter i plantevern
Regularitet:

Minimum

Planlegging:

Fyrkesagronom, fylkesgrartner i samarbeid med
statskonsulenten, ringledere og representanter
for f5-rma og organisasjoner

Gj ennomf Ør j-,ng

1, helst f1ere, geografisk fordelt i
fylket, hvert år

: Fylkeslandbrukskontor

Emner:

Aktuelle plantevernspØrsmå1 tilpasset

d.ist.rik-ue-u

6. Fvlkesmarkdaqer
Regularitet, pJ-assering, pranlegging og gjennomfØring:
Som for fylkesmØtene
I tillegg til oe valgte fagtema bØr et oppregg om sikkerhetstiltak være obligatorisk
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7. Lokale mØter (bvqdemØter)
Regularitet:

Minimum L, herst flere, geografisk
kommunen, hvert år

Planlegging:

Herredsagronom, -gartner, ringleder i samråd med

fordelt i

forhandlere og fagorganisasjoner

GjennomfØring: Landbrukskontoret
Emner:

Aktuelle plantevernspØrsmå1 tilpasset brukergrupPer

(-,)

8. Lokale markdaqer

Regular5-tet, plassering, planJ_egging og gjennomfØring:
Som

for

herredsmØtene

Opplegg for sj_kkerhetstiltak bØr være obligatoriske

