NÅR KAN DU OMSETTE ELLER BRUKE DE
IMPORTERTE VARENE?
Når sendingen er uten mangler
Hvis du ikke finner feil eller mangler under mottakskontrollen, kan du
bekrefte elektronisk i Mattilsynets skjematjeneste at sendingen er
ankommet.

Når sendingen har feil eller mangler
Hvis du finner feil eller mangler ved importsendinger som er sertifikatpliktig,
må du kontakte Mattilsynet for å avklare videre håndtering.
Varene må bli frigitt av Mattilsynet før de kan omsettes eller brukes.

HAR DU SPØRSMÅL OM REGELVERKET?
Da kan du kontakte ditt lokale Mattilsyn på tlf. 22 40 00 00 og få veiledning
om kravene i regelverket og hva du kan gjøre for å oppfylle dem.

Mottakskontrollen
er ditt viktigste tiltak
for å hindre introduksjon
og spredning av planteskadegjørere.

Det viktigste regelverket er
• Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere 2000-12-01-1333
(plantehelseforskriften)
• Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum 2003-03-17-341
• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) 2003-12-19-124

Her finner du aktuelt regelverk og faglig informasjon
om planteskadegjørere:

SLIK UTFØRER DU

http://www.mattilsynet.no/planter

MOTTAKSKONTROLL

http://leksikon.nibio.no/
https://gd.eppo.int/

Informasjon til importører av sendinger som følges av et plantesunnhetssertifikat
Forsidebilde: Fysisk kontroll av Rhododendron. Foto: Mattilsynet
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Slik kan du fysisk kontrollere ulike produkter

PLANTER
Mottakskontrollen
er ditt ansvar

Tospovirus på Phalaenopsis
Foto: Mattilsynet

• Se etter symptomer på virus, sopp, insekter og bakterier på
bladverk, stamme, rotsystem og jordklump. Fjern plantepotta
for å se på jordklump og rotsystem. Lupe er et nyttig
hjelpemiddel. Det er null-toleranse for karanteneskadegjørere.
I tillegg skal plantene være praktisk talt fri for andre
planteskadegjørere.
• Bank forsiktig på potteplanter, snittblomster og prydbusker
over hvitt papir eller lyst plastunderlag. Trips, biller, sommerfugllarver og andre insekter vil falle ned på papiret/plasten
og blir lettere å se.

Import av planter og andre smittebærende emner medfører risiko for å
introdusere og spre planteskadegjørere som kan ha alvorlige konsekvenser
for norsk plantehelse. God mottakskontroll er ditt viktigste tiltak for å
hindre dette. Alle som importerer sertifikatpliktige varer, skal sikre at det
gjennomføres mottakskontroll på sendingen.

• Bruk av hurtiganalyser (kits) er nyttige hjelpemidler, og finnes
blant annet for Phytophthora, tospovirus, sharkavirus.

POTETER
Gjennomskåret potet
angrepet av lys ringråte
Foto: Bioforsk

• Du kan skjære gjennom poteten for å se etter virus, lys og
mørk ringråte.

HVA ER EN MOTTAKSKONTROLL?

TREVIRKE

Du må kontrollere:

• Trevirke og dets emballasje må være merket med KD (Kiln
Dried) hvis det står i sertifikatet at treet er ovnstørket, eller HT
(Heat Treated) for varmebehandlet.

• Dokumenter: sjekke at plantsunnhetssertifikatet
er riktig utfylt
• Identitet: det må være samsvar mellom
sertifikatet og sendingen
• Undersøke fysisk om det er sykdom eller skadedyr på varene

Phytophthora ramorum
på Rhododendron
Foto: Mattilsynet

• Se etter potetsykdommer og insekter som for eksempel
koloradobille og jordlopper.

Hvis sendingen kommer på et eget sertifikat og du ved mottakskontrollen ikke finner feil, kan du elektronisk bekrefte den
ankommet i Mattilsynets skjematjeneste.

Trevirke
Foto: Estonian Ministry
of economic affairs and
communication

• Sendinger som kommer på trepaller eller i trekasser:
Emballasjen må ha stempel i samsvar med kravene.
• Se også etter borehull i treverket.

Viktig!

Noen sendinger kommer på sertifikat med varer til flere
importører. Alle importører på et slikt sertifikat plikter å utføre
egen mottakskontroll. Finner du feil på din del av sendingen, skal
du melde dette til Mattilsynet selv om sendingen er frigitt på
grunnlag av kontroll hos første mottaker.
Har du overlatt hele eller deler av mottakskontrollen til andre, har
du som importør likevel ansvar for at mottakskontrollen blir utført
på en tilfredsstillende måte.

TREEMBALLASJE

Ved mistanke om eller funn av karanteneskadegjører,
skal du straks varsle Mattilsynet.

Hva er en karanteneskadegjører?
Treemballasje med stempel
Foto: Mattilsynet

Karanteneskadegjører er virus, sopp, insekter og bakterier
som er vanskelig å bekjempe. De er listet i vedlegg 1 og 2 i
plantehelseforskriften. Hvis de etablerer og sprer seg, kan de gi
store skader i planteproduksjon, skog, grøntanlegg og natur.

