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Høringssvar fra Norges Bondelag - plantehelseforskriften 

 
Vi viser til høringsbrev fra Mattilsynet datert 12.3.21 med forslag om endringer i 
plantehelseforskriften og vi takker for muligheten til å komme med innspill.  
 
 
§ 16. Importforbud 
Vandrebirøkt fra EU/EØS kan få stor betydning for norsk plantehelse ettersom noen 
plantesykdommer kan overføres med bier. Et eksempel er pærebrann. Det er allerede et 
forbud i plantehelseforskriften mot å spre pærebrann med bier. Mattilsynet foreslår å 
tydeliggjøre forbudet med en egen bestemmelse. Det forslaget støtter vi. 
 
Mattilsynet foreslår følgende tekst i § 16: «Det er forbudt å flytte bier midlertidig til Norge 
uten tillatelse fra Mattilsynet.» 
 
Norges Bondelag ønsker ikke å åpne for vandrebirøkt etter søknad.  
 
§ 19. Sertifikatpliktige sendinger 
Vi støtter forslaget om å erstatte begrepet postsending med forsendelse. 
 
§ 23d. Melding om mottakskontrollen av importsendinger og § 23e. Vilkår for 
omsetning eller bruk av importerte varer 
Riktig å rette opp feilen i regelverket ved at punkt 9 tas ut av § 23d og § 23e igjen. 
 
§ 25. Dokumentasjon av import 
Vi støtter kravet til oppbevaring av sertifikatene i original reduseres fra tre til ett år, og at de 
deretter kan lagres som digitale kopier. 
 
§ 27. Melding om eksport 
Vi har ingen innspill til Mattilsynets forslag om å øke kravet til minstetid for å melde inn 
behov for kontroll av brukte landbruksmaskiner før eksport fra to til tre dager. 
 
Vi har ingen innspill til Mattilsynets endring av teksten for krav til melding til Mattilsynet fra 
«elektronisk via Mattilsynets skjematjenester» til «melding skal foregå på den måten 
Mattilsynet bestemmer». 
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§ 39. Opplysningsplikt 
Mattilsynet foreslår å fjerne krav om tinglysing av restriksjoner som varer over 5 år. 
Vurderingen er gjort ettersom bestemmelsen aldri har vært anvendt og at dette ikke har 
medført negative konsekvenser da bestemmelsens første ledd ivaretar opplysningsplikten. 
Norges Bondelag støtter forslaget om å oppheve § 39 andre ledd.  
 
Vedlegg 5A. Planter og andre smittebærende emner som ved import skal være 
fulgt av sunnhetssertifikat 
Mattilsynet foreslår at organiske og organisk-mineralsk gjødselvarer føres opp som 
sertifikatpliktige produkter sammen med presisering om at kravet kun gjelder organisk 
gjødsel i fast form. Dette fordi organisk gjødsel også kan foreligge i form av løsninger eller 
suspensjoner, og det har hittil vært noe uklart om slike produkter også er omfattet av 
sertifikatkravet. Norges Bondelag støtter dette forslaget.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
 Jarle Bergsjø        Anja Fyksen Lillehaug 
 
 
 
 

          
 


