
 

 

 

 

 

 

NOTAT

 

Høringssvar til Mattilsynet fra NIBIO vedrørende ny forskrift om kontrollområder 
for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora).  

NIBIO støtter den foreslåtte videreføring og de nye navnene på kontrollområdene for bekjempelse 
av pærebrann i Norge. Denne inndelingen har med nåværende lange erfaring vist seg å gi ryddighet 
i bekjempelsesarbeidet. Men det kan bli en stor utfordring etter den nye fylkes- og 
kommunesammenslåingen fortsatt å holde god oversikt hva som inngår i de forskjellige 
kontrollområdene. En bedre kartløsning enn den vi har i dag, kan lette dette arbeidet. NIBIO har i 
de siste ti år hatt en internettbasert kartløsning for registrering av nye sykdomsutbrudd. Den kan 
utvikles videre til også å vise i hvilket bekjempelsesområde nye utbrudd befinner seg. Dette 
arbeidet vil nødvendigvis kreve en del ressurser som vi håper Mattilsynet kan være villig til å bidra 
med. 

Vi støtter også kravet om internkontroll for alle virksomheter som omsetter vertplanter for 
pærebrann, og som er lokalisert i pærebrannsonen eller bekjempelsessonen. 

Det er et godt tiltak å stille krav til virksomheter som beskjærer vertplanter for pærebrann eller 
utfører kantklipp langs veier i pærebrannsonen og bekjempelsessonen. Håndheving av slike krav 
kan bli en utfordring, og vil kreve stor grad av opplysningsarbeid og opplæring av de involverte 
virksomheter.  Det bør vurderes om ikke disse kravene også kan utvides til å omfatte mer generelle 
anleggsgartnervirksomheter som hurtig forflytter seg innen i de forskjellige bekjempelsesomådene. 
Tidligere erfaringer har vist at slike virksomheter ofte er lite bevisst på risikoen for spredning av 
pærebrann gjennom sitt arbeid. 

Flytting av bikuber har vært et stort problem i alle år med pærebrannbekjempelse. Vi støtter de 
forslåtte endringer i regelverket, og håper at gode kontrollrutiner hos Mattilsynet best mulig kan 
begrense og eliminere ulovlig flytting av kuber. 

Bestemmelsene om fjerning av vertplanter for pærebrann slutter vi oss til. En ryddesone på 2 km 
fra virksomheter som produserer og omsetter verplanter for pærebrann er et godt 
risikoreduserende tiltak i pærebrannbekjempelsen. 
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