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Forby sprøytemidler i Drammen kommune
Vararepresentant i bystyret Ståle Sørensen (uavh.) har fremmet følgende interpellasjon
til bystyrets møte 20. mai.
Saksutredning fra forslagstiller:
Rester av sprøytemidler finnes overalt og det vi benytter i hager, grøntanlegg og til
matvareproduksjon ender opp i næringskjeden. Selv om enkelte plantevernmidler isolert sett
kan være mindre farlige så er forskere bekymret for ”cocktaileffekten”.
Dvs at når flere ”harmløse” midler blandes sammen i næringskjeden så vil de til sammen
danne nye og uforutsette effekter. Effekten av cocktaileffekten har vært en vesentlig teori i
blant annet ”bee-hive collapse” som rammer binæringen over store deler av verden.
En kommune som setter helse, miljø og sikkerhet høyt bør vektlegge føre –var prinsippet og
ikke sette lokalt miljø eller innbyggere i unødvendig risiko.
I Sverige er det et allment forbud mot bruk av sprøytemidler og plantevernmidler i kommunal
regi. I Norge har allerede kommunen Eidsberg i Østfold innført et slikt forbud.
Det finnes i dag en rekke effektive metoder for å fjerne ugress fra offentlige områder, blant
annet ved bruk av varmtvann. Blant annet har et norsk firma Heatweed hatt suksess med en
ny metode som de har utarbeidet i samarbeid med Bioforsk.
Uansett eksempler jeg fremfører her så finnes det påviselig et godt erfaringsgrunnlag fra
Sverige som kommunen kan ta utgangspunkt i ved utarbeiding av egne veiledninger for et
Drammen kommune fritt for sprøytemidler.
Forslagstiller vil med utgangspunkt i dette innstille til å vedta følgende forslag:
Forslag:
Drammen kommune forbyr sprøytemidler / kjemiske plantevernmidler i alle parker,
skolegårder og offentlige grøntareal som kommunen eier.
Forbudet gjøres gjeldende for alle nye anbud og for kommunens egne virksomheter
umiddelbart.
For eksisterende, allerede kontraktskrevne, anbud må det inngås en dialog for kunne
inkorporere forbudet i eksisterende kontrakt.

Svar:
Interpellasjonen oversendes rådmannen for administrativ besvarelse. I besvarelsen vil det
fremkomme hva som er kommunens policy på dette området. Svaret vil foreligge på
politikkportalen.

