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VEDTAK AV FORSKRIFT
- endring av forskrift om kontrollområder for å forebygge,
begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)
Innholdet i forskriftsforslaget
Forskriften («pærebrannforskriften») er en lokal soneforskrift og fastsettes av det sentrale
Mattilsynet med hjemmel i matloven § 18 og forskrift om planter og tiltak mot
planteskadegjørere § 6.
Endringene gjelder oppdatering av listene i § 3 over områder som tilhører
pærebrannsonen og bekjempelsessonen.
Endringene som gjelder områder i Rogaland fylke ble sendt på høring tidligere i år og
innebærer at den delen av Sandnes kommune som ligger øst for Høgsfjorden tas inn i
pærebrannsonen, i likhet med resten av nåværende Sandnes kommune. I tillegg legges
øyene Idse og Idsal til de delene av Strand kommune som tilhører bekjempelsessonen.
Endringene som gjelder fylkene Vestland og Møre og Romsdal har sin bakgrunn i at
pærebrann nylig er blitt påvist i følgende tre kommuner der smitte tidligere ikke er påvist:
Sula, Tysnes og Kinn. Forskriften innebærer at Sula, Tysnes og de områdene av Kinn
kommune som ligger nord for Fåfjorden legges til bekjempelsessonen.

Høring og høringsuttalelser (Rogaland fylke)
De delene av forskriften som gjelder Rogaland fylke var på høring med høringsfrist 11.08 2021.
Mattilsynet mottok svar fra fem høringsinstanser. Sammenstilling og vurdering av innspillene følger
vedlagt. De deler av forskriften som angår Rogaland er ikke endret i forhold til utkastet som ble
sendt på høring.

Vurderinger knyttet til endringer vedr. kommunene Sula, Tysnes og
Kinn (Møre og Romsdal og Vestland fylker)
Mattilsynet
Hovedkontoret

Saksbehandler: Hilde Paulsen
Tlf: 22 77 91 40
Besøksadresse:
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Pærebrann ble for første gang påvist i kommunene Tysnes og Kinn i juli/august 2021. Kinn
kommune er delt og funnet ble gjort i den nordre delen av kommunen (tidligere del av Vågsøy
kommune). I Sula kommune ble smitte av pærebrann for første gang funnet i august 2021. På
bakgrunn av undersøkelser som er gjort anser Mattilsynet at smitteutbredelsen i de tre nevnte
områdene er begrenset, og vi har satt i verk tiltak med formål å utrydde smitten på sikt. Vi vurderer
derfor at det er hensiktsmessig at områdene tas inn i bekjempelsessonen i pærebrannforskriften, i
tråd med gjeldende faglig beredskapsplan for pærebrann. Siden vi er inne i en årstid der
pærebrann kan spres, anser vi at det haster med å få regulert de tre områdene i
pærebrannforskriften og at det ikke har vært nødvendig og hensiktsmessig å sende endringene
vedrørende disse områdene på høring.
Om unntak fra høring:
Forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen med veileder åpner for å unnta forskrifter fra
høring i særskilte tilfelle. Det følger av veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3 at høring kan
unnlates bl.a. dersom den kan vanskeliggjøre gjennomføringen av tiltaket.
En beslutning om å unnlate høring skal treffes av øverste leder i det ansvarlige
forvaltningsorganet. Beslutningen skal være skriftlig og begrunnet, og skal følge saken.
Mattilsynets direktør besluttet unntak fra høring 7. september 2021.

Tilråding
Det tilrådes at vedlagte forskrift vedtas.

Vedlegg:
Endringsforskrift pærebrann
Høringssammenstilling 2021
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