
Norsk Gartnerforbund ønsker å takke for mulighet å komme med innspill til foreslåtte endringer i Forskrift om planter og 
planteskadegjørere. Vi har ingen merknader til forslagene med unntak av: 
 
 § 16. Importforbud 
 
 I høringen blir det foreslått at forbud mot vandrebirøkt med flytting av bier til Norge videreføres, men at det lempes noe 
gjennom å åpne for at det kan søkes om tillatelse. Vi mener det er positivt at forskriften får en bestemmelse rundt flytting 
av bier, men ettersom plantehelseregelverket ikke er en del av EØS avtalen kan vi ikke se at det må finnes en åpning 
for å søke om tillatelse for vandrebirøkt mellom land. Dette er en stor og høyst reell trussel. I pærebrannforskriften har vi 
streng regulering for flytting av bier. Dette er helt nødvendig for å begrense utbredelsen av Erwinia amylovora. 
Mattilsynet sier i forslaget at Det er det regionale mattilsynet som vil vurdere om tillatelse skal gis. Dette skal vurderes 
på bakgrunn av plantehelsemessige hensyn, og risiko for innførsel av smitte av pærebrann til Norge. Etter det vi forstår 
er det internasjonalt ikke det samme fokuset eller reguleringen med flytting med tanke på kontrollsoner mv. Erwinia 
amylovora er videre stedvis mer utbredd i EU enn i Norge, og det mangler en god oversikt over utbredelsen i våre 
naboland. Vi kan derfor ikke se hvordan man skal få vurdert det plantehelsemessige hensyn i en situasjon der det søkes 
om tillatelse. 
 Flytting av bier til Norge representerer ikke bare en trussel mot plantehelsen, men kan også utgjøre en trussel mot både 
norske tambier og ville pollinatorer. 
 Honningbiepopulasjonen i Norge har en svært god helse og Norge er fritt fra mange av de sykdommer man ellers ser i 
Europa. Mange av virussykdommene og noen tarmparasitter er lite artsspesifikke og kan spres mellom honningbier og 
ville bier. 
 Vi foreslår altså at det ikke åpnes for å kunne søke om tillatelse. 


