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HØRING VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDER 

FOR Å FOREBYGGE, BEGRENSE OG BEKJEMPE PÆREBRANN (ERWINIA 

AMYLOVORA) 

 

Gartnerhallen SA takker for muligheten til å gi innspill til høringen vedrørende forslag til endringer 

i pærebrannforskriften. Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon for frukt, bær, 

grønnsaker og poteter med en årlig omsetning på ca. 2,4 milliarder kroner. Omkring 1165 

produsenter over hele landet er eiere og leverandører.  

 

Når det gjelder forslag til endringer i pærebrannforskrift har Gartnerhallen følgende kommentarer: 

 

Gartnerhallen verdsetter tiltak for å redusere smittefaren for pærebrann til nye og/eller større 

arealer. Samtidig tilsier erfaringene fra monitorering av frukttrær i områder med pærebrann at den 

reelle smittefaren til eple og pære i Norge er lav, tross høyt smittepress. Høringsbrevet legger som 

premiss at åpningen for import av frukttrær fra 2015 øker smittepresset for pærebrann. 

Gartnerhallen er uenig i denne vurderingen. Erfaringen etter regelverksendringene tyder på at 

dagens importregelverk og praksis er tilstrekkelig til å hindre økt smittepress av pærebrann. 

Gartnerhallen er av den oppfatning at tilsvarende kontrollregime som i dag forlanges ved import av 

planter som kan spre smitte også må gjelde for innenlands produksjon. Av den grunn oppfordrer vi 

til å endre den overordnede målsettingen slik at fokuset i større grad omhandler smittevern fra 

virksomheter i pærebrann- og bekjempelsessonene som produserer og omsetter planter til 

privatmarkedet.  

 

§ 3. Opprettelse av kontrollområder 

Gartnerhallen støtter det overordnede perspektivet om at det er hensiktsmessig at de foreslåtte 

sonene følger gjeldende forvaltningspraksis. Samtidig advarer vi på generelt grunnlag mot å bruke 

utilstrekkelig ressursallokering og tap av smittekontroll som grunnlag for endret 

forvaltningspraksis. Dersom en slik holdning får større utbredelse kan det få negativ effekt på den 

kommersielle fruktdyrkingen på sikt.  

 

§ 6. Flytting av bikuber 

Bifolk er viktig for pollinering av frukttrær. Redusert pollinering kan betydelig større økonomiske 

effekter for fruktproduksjonen enn estimatet som den samfunnsøkonomiske analysen legger til 

grunn at sykdommen pærebrann kan medføre. Samtidig støtter Gartnerhallen forebyggende tiltak 

for å redusere pærebrannspredning, så fremt de er hensiktsmessige. Fruktprodusentene er avhengige 

av godt samspill med birøktere. Derfor oppfordrer vi Mattilsynet til å finne gode løsninger 

vedrørende flytting og pleie av bifolk som også ivaretar mulighetene for hensiktsmessig drift av 

birøkt og god pollinering av fruktrærne.   
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Ta gjerne kontakt ved uklarheter eller spørsmål.  

 

 

Med vennlig hilsen 
 

 
Ellen-Margrethe Hovland, FoU-sjef 

Tomas Hesthamar, SKP Moreller 

Knut Amund Surlien, SKP Kjernefrukt og plommer 


