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sprutor i Norge
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LÄS MER >>

Cirka 80 procent av tillfrågade norska lantbrukare ser inget behov av
ytterligare utbildning och rådgivning om hantering av
växtskyddsmedel. De tycker heller inte att läckage från hanteringen är
något större problem. Samtidigt fyller och rengör mer än hälften av
lantbrukarna sprutan på dränerad gårdsplan eller betongplatta utan
uppsamling.
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PÅ SAMMA TEMA:
2013–06–25 >>
Växtskyddsmedel läckte vid
snabba vattenflöden
2012–11–23 >>
Mycket växtskyddsmedel läcker
under vintern
2012–11–09 >>
Ytavrinning av växtskyddsmedel i
fokus
2012–06–27 >>
Lättrörliga ogräsmedel i Skånes
grundvatten

Enligt forskare behövs en informationskampanj om hantering av växtskyddsmedel riktad
till norska lantbrukare.

I Norge verkar man hittills haft för lite fokus på att växtskyddsmedel kan
läcka vid andra tillfällen än vid själva sprutningen. Det menar en grupp
forskare som avslutat ett projekt där de intervjuat norska lantbrukare om hur
de ser på miljöriskerna med växtskyddsmedel. Forskarna har jämfört den
norska lagstiftningen kring hantering av växtskyddsmedel med hur det ser ut i
Sverige, Danmark och Storbritannien, och sett att det är färre regler i Norge.
Samtidigt har det Europeiska växtskyddsprojektet TOPPS identifierat att 40–
90 procent av de växtskyddsmedel som hittas i vattendrag kan komma från
hanteringen och inte från själva sprutningen.
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2012–01–23 >>
Den svenska biobädden sprids
över världen
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Ingen stor sak för norska lantbrukare
En webbenkät om just hanteringsfrågor sändes till cirka 3 500 norska
lantbrukare som är medlemmar i Norsk Lantbruksrådgivning. Endast 16 procent
svarade, vilket gör att undersökningens resultat ska användas med försiktighet.
Av de som svarade tyckte 83 procent att det inte är något problem med läckage
från hantering. Forskarna tolkar också den låga svarsfrekvensen som att
lantbrukarna inte tycker att detta är något stort problem.
I en av frågorna ombads lantbrukarna värdera sitt behov av ytterligare
utbildning och rådgivning om växtskydd. Cirka 80 procent svarade att de inte
såg behov av mera sådant. Därför förvånades forskarna över att så många som
44 procent fyller på och tvättar sprutan på dränerad gårdsplan. Ytterligare 11
procent gör det på betongplatta utan uppsamling av vatten.

Vill ha betalt för åtgärder
Av lantbrukarna som svarade på enkäten
ansåg 83 procent att de inte hade något
problem med läckage vid hantering av
växtskyddsmedel.
Foto: Janne Andersson

Om lantbrukarna inte tycker att det är så stora problem med punktläckage vill
de rimligen inte heller göra så mycket åtgärder för att komma till rätta med dem.
Det visade sig också i den fortsatta undersökningen att 44 procent vill ha
ekonomiskt stöd om de ska göra åtgärder inom området. Och då är ett stöd på
80 procent av åtgärdskostnaden nödvändigt. Hälften av de tillfrågade ville ha
full kostnadstäckning, och cirka hälften svarade att åtgärder inte får medföra
extra kostnader.

Informationskampanj föreslås
Forskarna avslutar med att trots att lantbrukarna inte ser behov av mer
information bör en informationskampanj genomföras. Internationella studier
visar att intensiva sådana informations- och demonstrationskampanjer med
mycket direkta kontakter med lantbrukare är mest effektiva. Det intresse som
ändå indikerats av norska lantbrukare visar dock att de föredrar lättillgänglig
information på Internet och kortare påbyggnadskurser.
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