
 
 

 

Mattilsynet 

 

Utkast til forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. 
Høringsuttalelse. 
 
Norsk Trepleieforum (NTF) er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for 

trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap. Vi ser med bekymring på de planteskadegjørerne man 

kjenner til i europeiske land og øvrige steder i verden. Import av vekstmedier og planter må regnes 

som den største trusselen mot helsetilstanden for planter i Norge. Det er med stor undring vi leser at 

Xylella fastidiosa ikke er tatt inn i forslaget til ny forskrift. NTF mener denne sykdommen bør legges 

inn i forskriften (§ 16 og vedlegg 1). Som vertsplanter kan den ha et meget stort antall ville og 

dyrkede arter her i landet av både lignoser og urter. NIBIOs rapport 5 (29) 2019 uttaler klart at den 

må holdes utenfor landets grenser. Med sykdommens kjente utbredelse i Europa og mulig spredning 

i flere land er det all grunn til å være føre var. Et scenario med «frislipp av» Xylella f. er all grunn til å 

unngå. Pærebrann og greindreper har hatt farlige utbrudd hos oss. Heldigvis ivaretar dagens forskrift 

hhv Erwinia amylovora og Phytoptora ramorum. P. spp bør vurderes tatt inn i forskriften. P. alni har 

allerede gjort store skader mange steder i Sør-Norge. Ikke minst har de viltvoksende oreartene Alnus 

glutinosa og A. incana meget stor betydning ved å binde jordsmonnet langs bekker og elver. 

§§ 25 og 27 ser NTF som meget viktige for dokumentasjon av mulig smitte over landegrensen, både 

inn i Norge og ut av landet. Hvis infisert materiale kan ha passert grensa bør det finnes en sikker 

metode for å spore smitteveiene. Vi stiller ellers tvil om at kravet til oppbevaring av tre års 

dokumentasjon for import- og eksportdokumenter vil være tilstrekkelig. Vi mener perioden bør 

utvides med to år til totalt fem år fordi smittespredning av visse skadegjørere kan gå meget sakte. 
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