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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 listen i § 3 over områder som tilhører
bekjempelsessonen.
Endringene gjelder Vestland fylke og har sin bakgrunn i at pærebrann nylig for første gang
ble påvist i Osterøy kommune. Forskriften innebærer at Osterøy kommune legges til
bekjempelsessonen.

Vurderinger knyttet til endringer for Osterøy kommune, Vestland fylke.
Pærebrann ble for første gang påvist på Osterøy i september 2021. På bakgrunn av foreløpige
undersøkelser som er gjort, anser Mattilsynet at smitten finnes i et avgrenset område. Vi vil sette i
verk tiltak for å hindre smittespredning. På Osterøy er det 2 mindre frukthager og 2 planteutsalg,
samt noen birøktere som vil bli berørt av funnet. Det er forholdsvis mye vertsplanter (bulkemispel) i
de befolkningstette områdene (Lonevåg, Fotlandsvåg), og vi er derfor usikre på hvor
ressurskrevende det vil være å utrydde pærebrannsmitten fra Osterøy kommune dersom smitten
er mer spredt enn hva vi har funnet til nå. Kommunen grenser mot Bergen og Lindås der
pærebrann er etablert, men har også grenser innover mot Vaksdal kommune der pærebrann ikke
er etablert. Det er momenter som taler for å plassere Osterøy kommune i pærebrannsonen, men
det kreves ytterligere kartlegging og kjennskap til situasjonen for å konkludere på dette.
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Vi vurderer derfor at det er hensiktsmessig at området tas inn i bekjempelsessonen i
pærebrannforskriften nå, i tråd med gjeldende faglig beredskapsplan for pærebrann. En ny
vurdering må gjøres etter at situasjonen er nøyere kartlagt gjennom vekstsesongen 2022.
Siden vi er inne i en årstid der pærebrann kan spres, anser vi at det haster med å få regulert dette
området i pærebrannforskriften og at det ikke har vært nødvendig og hensiktsmessig å sende
endringene som gjelder 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 4. oktober 2021.

Tilråding
Det tilrådes at vedlagte forskrift vedtas.

Vedlegg:
Endringsforskrift pærebrann
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