
Høringsinnspill til endring i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe 

pærebrann (Erwinia amylovora) fra Sandnes kommune ved Landbrukskontoret.  

Innspill pr 28.07.2021 ved rådgiver Bibbi Thorbjørnsen/ landbrukssjef Brit Jorunn Haslemo 

Frist for høring 11.08.2021. 

Mattilsynet ønsker å legge hele «nye» Sandnes kommune inn under pærebrannsonen på grunnlag av 

pærebrannfunn på Gnr 254 bnr 4 – 1108 Sandnes. (tidligere Forsand). 

I forslaget står det: 

«Sandnes kommune: vi foreslår at den delen av kommunen som ligger vest for 
Høgsfjorden tas inn i pærebrannsonen  
 

Sommeren 2020 ble pærebrann påvist for første gang på Mæle, som ligger i den delen av gamle 

Forsand kommune som nå hører til Sandnes kommune. Befaringer viste at det var mye bulkemispel 

med smitte i området. Mattilsynet kjenner ikke til at det er planteskoler, planteutsalg eller produksjon 

av kjernefrukt i dette området. Vi vurderer derfor at det er grunnlag for at denne delen av tidligere 

Forsand kommune tilføyes pærebrannsonen, slik at hele Sandnes kommune hører til samme sone. 

Dersom det er planer om å etablere frukthager i denne delen av Sandnes kommune, ber vi spesielt 

om tilbakemelding på det i høringen.» 

Tilbakemelding: 

Sandnes kommune ved landbrukskontoret har mottatt henvendelse fra fruktdyrker Lars Egil Helle, på 

Mæle. Gnr 254 bnr 4 – 1108. (Forsand). Helle har planer om utvidelse av kjernefruktproduksjonen. 

Eier og produsent ønsker at området på Mæle defineres som bekjempelsessone, ut fra sine planer 

om utvidelse.  

Arealet og eiendommen ligger øst av Høgsfjorden. Innen berørt område har Mattilsynet registrert 2 

bigårdanlegg.  

«Endringen vil dessuten medføre enkelte restriksjoner på bivandring i perioden 1. mai til 10. oktober. 

Det er iht § 6 i pærebrannforskriften forbudt å flytte bikuber, parebifolk og bidronninger ut av 

områdene som tilhører pærebrannsonen i denne perioden. 

Med utgangspunkt i §3 om kontrollområder:  
• Pærebrannsone  
• Bekjempelsessone  
• Forebyggende sone  

 
Både pærebrannsona og bekjempelsessona har pærebrann, men utbrudd håndteres ulikt i de to 
sonene. 
 
I bekjempelsessona inngår områder hvor pærebrann nylig er påvist, områder med lite smitte eller 

områder i smittefronten. Ethvert utbrudd av pærebrann skal bekjempes i denne sona for på sikt å 

utrydde sjukdommen».  

Sandnes kommune oppfatter smitten som registrert på et avgrenset område på Mæle, nylig påvist i 

2020. 

Hele «gamle» Sandnes kommune defineres som pærebrannsone (Aksjon pærebrann 2020) og det 

berører fruktdyrkere i Sandnes vest samt flere bigårdanlegg. Selv om antallet produsenter ikke er 

mange antas det være vesentlig for de det gjelder, da fruktdyrking er et satsingsområde. (Gnr 35 bnr 

6 etablert fruktproduksjon og Gnr 26 bnr 5, nyetablert fruktproduksjon, i oppstart pr 2021). 



Det er flere virksomheter som har bifolk som del av sin landbruksproduksjon, og som berøres av 

sonedefinisjonen. I tillegg vet vi at det finnes mange private med få bifolk som er i produksjon og som 

leverer honning. Disse berøres også av en soneinndeling. 

Vi mener det må være fullt mulig å dele opp i områder på linje med hva som gjøres i Strand 

kommune, da det er uttrykt å satse på mer fruktdyrking på Mæle. 

På bakgrunn av konsekvensene som er beskrevet ber vi om at Mattilsynet avgrenser Mæle, og 

definerer området som bekjempelsessone, adskilt fra resten av kommunen som er definert som 

pærebrannsone ut fra NIBIO rapport 7. Mæle ligger geografisk nærmere Strand kommune, med 

Idse og Idsal. 

Hvorvidt det er mulig med avgrenset bekjempelsessone med tanke på kommersielle fruktdyrkerne 

i «gamle» Sandnes ber vi Mattilsynet også vurdere disse.  

 

Aksjon pærebrann - NIBIO rapport 7 - NIBIO RAPPORT 2021 (mattilsynet.no) , side 28-29: 

«3.4 Rogaland Det ble påvist pærebrann på bulkemispel i tidligere Forsand kommune, nå delvis en del 

av Sandnes. Det var på en plass som heter Mæle. Smitten var svært utbredd på en eiendom, der de 

ville starte med fruktproduksjon. Samt et byggefelt, like ved gården som også hadde kraftig smitte. 

I Stavanger, Sandnes, Sola, Time og Klepp ble arbeidet med å lage og vedlikeholde en 4-km-sone 

rundt de aktuelle produksjonssteder og utsalgssteder for vertsplanter for pærebrann, blitt prioritert 

også i 2020. Det er de såkalte friområdene som byr på store utfordringer, da det er mye oppspiringer 

av bulkemispel i disse områdene. Spesielt gikk vi nøye igjennom kommunene Sola, Stavanger og 

Sandnes, der det var lenge siden vi sist gjorde omfattende registeringer med påfølgende rydding. Men 

fortsatt gjenstår nye ryddearbeid i Rogaland» 

3.4.2 Kontroller i forebyggende sone (side 29) 

Kommune Lokaliteter som ble kontrollert Lokaliteter som ble ryddet  

Forsand    

(Påvist smitte I 2020, del av Sandnes) 29 0 

 
3.4.1 Kontroller i pærebrannsonen (side 31) 
 

Kommune  Lokaliteter som ble kontrollert  Lokaliteter som ble ryddet  

Sandnes  1500  26 

 
Konsekvenser uttalt i høringsutkast: 
 
«Konsekvensutredning Sandnes kommune:  
Hvis Sandnes øst for Høgsfjorden blir innlemmet i pærebrannsonen vil dette få konsekvenser dersom 
noen vil starte fruktdyrking i området. De må da kartlegge området selv, og være kjent med at 
området har pærebrannsmitte som ikke vil bli bekjempet av det offentlige.  

 
Endringen vil dessuten medføre enkelte restriksjoner på bivandring i perioden 1. mai til 10. oktober. 

Det er iht § 6 i pærebrannforskriften forbudt å flytte bikuber, parebifolk og bidronninger ut av 

områdene som tilhører pærebrannsonen i denne perioden». 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/nibio_rapport_2021.42363/binary/NIBIO%20RAPPORT%202021

