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1 Formål
Administrativ beredskapsplan (ABP) og dokumentet «De to første timene av en
plantehelsehendelse» vil være førende for organiseringen av arbeidet ved en
hendelse. ABP beskriver i tillegg varslings- og melderutiner og arbeidet i stab eller
linje når en hendelse oppstår. Bruk MatCim for å finne rette versjon av ABP og «De
to første timene av en plantehelsehendelse» (krever innlogging).
Denne faglige beredskapsplanen inneholder informasjon som beskriver tiltak ved
mistanke og/eller påvisning av asiatisk løvtrebukk (Anoplophora glabripennis
(Motschulsky, 1854)) og asiatisk sitrustrebukk (Anoplophora chinensis (Forster,
1771)), der Mattilsynet kan fastsette tiltak for å utrydde og hindre smittespredning.
Det engelske navnet på asiatisk løvtrebukk er Asian longhorn beetle (forkortelse
ALB), men det finnes flere brukte varianter av dette engelske navnet: Asian longhorn
beetle, Asian longhorned beetle, Asian long-horned beetle. Noen skriver også alle
ordene i det engelske navnet med stor forbokstav.
Det engelske navnet på asiatisk sitrustrebukk er Citrus longhorn beetle (forkortelse
CLB).
Da Mattilsynet regulerte disse skadegjørerne i 2018 og det ble laget plakater og
brosjyrer i lommeformat, ble navnene asiatisk trebukk og citrustrebukk brukt.
Målgruppen for planen er Mattilsynets personell som på ulike måter vil bli involvert i
arbeidet. Planen er å oppfatte som en instruks til det sentrale og det regionale
Mattilsynet, men vil også gjelde for personell som utfører oppdrag for Mattilsynet.

2 Virkeområde
Denne beredskapsplanen gjelder i alle situasjoner der det foreligger mistanke om
eller påvises asiatisk løvtrebukk eller asiatisk sitrustrebukk i importerte
varer/materiale eller i norsk natur. Det kan også være aktuelt å benytte planen ved
funn eller mistanke om spredning av karanteneskadegjørerne i et naboland, f.eks.
ved utbrudd av skogskadegjørere i grenseområdene mot Sverige, Finland eller
Russland.

3 Når tas denne planen i bruk
Denne beredskapsplanen tas i bruk
• ved påvisning av asiatisk løvtrebukk og asiatisk sitrustrebukk, eller når det
vurderes at mistanke om funn er så uavklart eller omfattende at hendelsen
ikke vil kunne håndteres av regionene ved ordinært tilsyn, kontroll eller
overvåkning.
• dersom det er mistanke om eller fare for at skadegjørerne kan være spredt,
og/eller det vil kunne være flere aktører som er berørt.
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I disse tilfellene opprettes logg i MatCIM og varslingsrutinene skjer i henhold til ABP
kap.1.1.1. Den videre håndtering av hendelsen mht. stabssetting, organisering,
oppgavefordeling, kommunikasjon m.m. skal også gjøres iht. ABP kap. 1.1.4.
Hvis mistanke om funn av disse karanteneskadegjørerne kan løses i berørt region
ved et vedtak som eliminerer skadegjøreren, trenger ikke denne beredskapsplanen å
utløses.

4 Regelverk og styrende prosesser
Internasjonalt regelverk og standarder
4.1.1 IPPC – International Plant Protection Convention
Den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC (International Plant Protection
Convention) under FAO (Food and Agriculture Organization) setter
rammebetingelsene for plantehelsearbeidet i signaturlandene. Norge er ett av 183
land som har ratifisert konvensjonen. Et av konvensjonens formål er å regulere
signaturlandenes arbeide med kontroll, varsling og bekjempelse av
planteskadegjørere for å hindre spredning av disse. Konvensjonen har også som
formål å gi et rammeverk for harmonisering av tiltak og utveksling av kunnskap
mellom de regionale plantevernorganisasjoner (EPPO i Europa) og de nasjonale
plantehelsemyndigheter (Mattilsynet i Norge). Plantesanitære tiltak basert på
internasjonale standarder for fytosanitære tiltak (ISPM) utarbeidet innenfor rammene
av IPPC, anses å være i samsvar med WTO- avtalen om veterinære og
plantesanitære tiltak (SPS- avtalen).
Relevante ISPM`s er bl.a.:
ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas
ISPM 5 Glossary of phytosanitery terms (as adopted by CPM-14)
ISPM 6 Surveillance
ISPM 8 Determination of pest status in an area
ISPM 9 Guidelines for pest eradication programmes
ISPM 15 Regulation of wood packing material in international trade
ISPM 17 Pest reporting
ISPM 39 International movement of wood

4.1.2 EPPO - standarder
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), den europeiske
plantevernorganisasjonen, har bl.a. fastsatt standarder for kontroll, bekjempelse og
utryddelse for flere karanteneskadegjørere. Standardene er ikke å betrakte som et
forpliktende regelverk, men gir på faglig grunnlag anbefalinger for det regelverk som
fastsettes og for de tiltak som er aktuelle å gjennomføre i det enkelte medlemsland.
Relevante EPPO-standarder er bl.a.:
PM 3 – Phytosanitary Procedures
PM 3/79(1) Consignment inspection for Anoplophora chinensis and
Anoplophora glabripennis.
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PM 8 – Commodity – specific phytosanitary measures
PM 8/4(1) Castanea
PM 8/5(1) Quercus
PM 8/6(1) Betula
PM 8/7(1) Populus
PM 8/8(1) Salix
PM 8/9(1) Fagus
PM 9 – National regulatory control systems
PM 9/15(1) Anoplophora glabripennis: procedures for official control +
addendum + erratum
PM 9/16(1) Anoplophora chinensis: procedures for official control + addendum
PM 10 – Phytosanitary treatments
PM 10/8(1) Disinfestation of wood with ionizing radiation

4.1.3 EU - regelverk
Plantehelseområdet er ikke en del av EØS-avtalen. Dette innebærer at Norge ikke er
forpliktet til å følge EUs regelverk for plantehelse. EU har laget to følgende
strakstiltak (emergency measures) for disse to skadegjørerne:
• EU Decision 2015/893/EC:
Commission Implementing Decision (EU) 2015/893 of 9 June 2015 as regards
measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of
Anoplophora glabripennis (Motschulsky).
• EU Decision 2012/138/EC:
Commission Implementing Decision of 1 March 2012 as regards emergency
measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of
Anoplophora chinensis (Forster).
Begge Anoplophora-artene er regulert som karanteneskadegjørere i EUs
plantehelseregelverk og er dessuten fra 14.12.2019 oppført blant de skadegjørerne
som alle medlemsland i EU skal prioritere (EUs gjennomføringsdirektiv 2019/1702).
Dette innebærer at medlemslandene skal ha årlige overvåkingsprogrammer og
oppdaterte beredskapsplaner. Når en forekomst er bekreftet, skal det straks
etableres en handlingsplan og gjennomføres tiltak med sikte på utrydding.
EFSA har laget veiledningsmateriell for overvåking av disse:
• https://efsa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=569e5c324f534d
95874cd08cc82e930e
• https://efsa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=fcbac9c067ba4c
9d888e8e59e68682bb

Relevant norsk regelverk
Følgende lover og forskrifter kommer til anvendelse:
•

Lov 19.12.2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven)
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•
•
•
•
•

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere av 01.01.2001 (forskrift om
plantehelse)
Lov 27.5.2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova)
Lov 19.6.1992 nr. 60 om skogsdrift mv. i statsallmenningene.
Lov 21.6.2019 nr. 54 Lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven)
Forskrift om plantevernmidler

Det finnes også flere forskrifter som gjelder vern og fredning av ulike områder i Norge
som kan bli gjeldende, samt forskrifter som omhandler avsperring av veier m.m. der
andre myndigheter blir involvert. Se også kapittelet om Samarbeidspartnere og
kunnskapsstøtte og generell beredskapsplan plantehelse i MatCim.
Ved et utbrudd av asiatisk løvtrebukk eller asiatisk sitrustrebukk, vil soneforskrifter,
med hjemmel i § 18 i matloven og § 6 i forskrift om plantehelse, fastsettes av
Mattilsynet – Sentralleddet, jf. delegeringsvedtak.
Asiatisk løvtrebukk og asiatisk sitrustrebukk er listet som karanteneskadegjørere i
vedlegg 1 i forskrift om plantehelse.
I tillegg er det også satt krav til import av risikomateriale i form av vertplanter,
smittebærende emner, bearbeiding, lagring, transport, opprinnelsesland i vårt
regelverk. Se vedlegg 4A, pkt. 46-51 (pkt. 46-49 gjelder krav til tre, pkt. 50 og 51 er
krav til planter og formeringsmateriale).
I vedlegg 5 (pkt. 8) står det hva som må være fulgt av sunnhetssertifikat ved import.
Treemballasje iht. til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk skal oppfylle kravene
i vedlegg 4A, pkt. 1.2.

5 Definisjoner
I denne beredskapsplanen er definisjonene mer utdypende forklaringer av vårt
regelverk, samt ord og uttrykk som brukes seinere i planen. Definisjoner i forskrift om
plantehelse er i vedlegg 13.
Blindpassasjer
Skadegjører som kan komme inn på andre måter enn med risikomateriale. Det kan
være med transport av andre planter som ikke er vertplanter eller i en helt tilfeldig
importsending av andre typer varer.
Boremel (Frass)
Dette er en blanding av ekskrementer og sagflis fra tre som dannes når larven
gnager. Dette sees på stammer og på bakken under trær, ved paller og annet
angrepet trevirke osv.
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Eggnisje
Egg som ligger i et hulrom som dannes etter gnag. For disse to artene legges ett og
ett egg
Forvekslingsart
Arter som kan forveksles med den aktuelle arten. Dette kan være både egg, larver,
pupper eller voksne biller (imago)
Karanteneskadegjører
Planteskadegjører som er listet i vedlegg 1 eller 2 i forskrift om planter om
plantehelse. Se også forklaring på Mattilsynet.no:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/hva_er_karantene
skadegjorere.3126
Polyfag
Skadegjører som har mange arter vertplanter hvor de kan gjennomføre sin livssyklus
eller spise av.
Risikoland
Land hvor det har vært gjort funn av en alvorlig planteskadegjører eller hvor denne er
etablert, og som vi har import fra.
Risikomateriale
Planter, plantemateriale og tre av vertplanter som insektene kan innføres med.
Gjelder f.eks. planter og formeringsmateriale, avskårne greiner, juletrær, tømmer,
trelast, flis, ved, hogstavfall, treemballasje.
Hvis kravene i vedlegg 4A (pkt. 46 – 51) oppfylles, anses risikoen for å være
betydelig redusert.
Skadegjører eller planteskadegjører
Når det i denne planen står «skadegjører» eller «planteskadegjører» menes asiatisk
løvtrebukk (Anoplophora glabripennis) og/eller asiatisk sitrustrebukk (Anoplophora
chinensis).
Sporhund (sniffer dog)
En fellesbetegnelse for en rekke søkekriterier som en hund kan trenes opp til å
oppdage. I denne planen er det en hund som er opplært til å kunne lukte seg frem til
boremel,flis og alle utviklingsstadier av disse to Anoplophora-artene.
Soneinndeling
Ulike soner som skal opprettes rundt et funnsted av asiatisk trebukk eller asiatisk
sitrustrebukk. Se mer under kapittelet om Oppretting av soner for beskrivelse og
størrelse av sonene.
Tre
Definisjonen av tre i vedlegg 13 i forskrift om plantehelse er:
a) Tre med eller uten bark, som helt eller delvis har beholdt den opprinnelige,
runde overflate, samt flis, spon, treavfall, ved, mv. som er laget av slikt tre.
b) Tre benyttet som underlag, mellomlegg, paller eller treemballasje, hvis dette
anses for å kunne føre med seg eller spre planteskadegjørere.
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Tre omfatter også tre som ikke har beholdt noe av den runde overflaten, f.eks. det
som går under betegnelsen trelast.
Levende planter og plantedeler, bark, samt produkter av bambus er ikke definert som
tre (f.eks. greiner med bladverk, felte trær med bladverk, podekvister)
Treemballasje
Emballasje laget av tre, som f.eks. kasser, lastepaller, kassepaller, pallekarmer,
kabeltromler, fat, tønner og kar. Støttemateriale som f.eks. kiler og mellomlegg er
også inkludert. Denne emballasjen kan både være som en vare i seg selv (f.eks. en
sending med trepaller) eller brukt ved transport av varer.
Treemballasje som er i bruk ved transport av varer i internasjonal handel er regulert
under Den internasjonale standarden for plantesanitære tiltak nr. 15 (ISPM 15)
Uarbeidet tre med en maksimal tykkelse på 6 mm, inngår ikke i definisjonen
treemballasjen i ISPM 15. Det samme gjelder tre og treemballasje som utelukkende
består av bearbeidet tre som er framstilt ved hjelp av lim, varme eller trykk, eller en
kombinasjon av dette. Eksempler på dette finérplater, sponplater og OSB-plater
(Oriented strand board).
Tregjenstander
Møbler, jacuzzier, pynteting, antikviteter, seljeflettinger mm. Disse er ikke omfattet av
krav om sunnhetssertifikat, men kan være en potensiell risiko for innførsel av
skadegjørerne.
Trelast
Tre som er saget eller kuttet i lengderetning, som er skrelt, høvlet, endeskjøtt mm.
Trelast som er under 6 mm i tykkelse er ofte unntatt fra kravet om sunnhetssertifikat
fordi det ikke anses som risikomateriale.
Utgangshull
Hull som planteskadegjørerne kommer ut gjennom hos vertplanter eller produkter av
disse plantene. Størrelse og formen på hullene varierer med art, men for disse to
artene er de store og helt runde. Vanligvis er det de voksne som lager disse hullene.
Utrydding
Tiltak for å eliminere skadegjøreren direkte eller indirekte ved destruksjon av
materiale som kan inneholde ulike stadier av skadegjøreren f.eks. planter og
formeringsmateriale, avskårne greiner, juletrær, tømmer, trelast, bark, flis, ved,
hogstavfall, treemballasje.
Vertplante
Planteart hvor skadegjøreren gjennomfører sin livssyklus eller kan ha næringsgnag
(der hvor de voksne spiser/gnager).
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6 Forebyggende tiltak og overvåking
Generelle forebyggende tiltak
Mattilsynet holder seg kontinuerlig oppdatert om trusselbildet i andre land som
medfører risiko for introduksjon av karanteneskadegjørere og potensielle
karanteneskadegjørere til Norge.
Det utveksles også årlig informasjon mellom Norge og de øvrige nordiske og baltiske
landene om nye trusler og påvisninger av karanteneskadegjørere i disse landene. På
nasjonalt plan bidrar kunnskapsstøtten NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) med
informasjon om forekomst av planteskadegjørere.
Mattilsynet informerer berørte aktører om risikoen for introduksjon og spredning av
karanteneskadegjørere ved å legge ut informasjon om dette på Mattilsynets
internettsider, gjennom bransjemøter, og ved deltagelse på kurs og fagdager i regi av
Landbruksdirektoratet og NIBIO.
Mattilsynet samarbeider også med Tollvesenet for å sikre at relevante restriksjoner
og bestemmelser ved import av risikomateriale overholdes.

Særskilte tiltak
Funn av asiatisk løvtrebukk og asiatisk sitrustrebukk anses for å utgjøre en særlig
høy plantehelserisiko og det kreves derfor at risikomateriale skal følges av et
sunnhetssertifikat.
Tilsyn med import av disse varegruppene er prioritert i vårt tilsyn med
importsendinger og importører
Tematilsyn med treemballasje i importsendinger med stein, maskiner mm. fra
risikoland gjennomføres årlig.

Overvåking
Overvåkning- og kartleggingsprogram (OK-program) for asiatisk løvtrebukk har vært
en del av Mattilsynets portefølje i flere år og det vurderes årlig om det er behov og
mulighet for gjennomføring av flere program som omfatter disse trebukkene. OKprogram for inspeksjon av vegetasjon rundt steinimportører er gjennomført i 2019.
Opplæring av sporhunder har også inngått i dette OK-programmet.
Ved påvisning og spredning, skal det gjennomføres overvåking med en varighet på
minst 5 år uten nye funn.

7 Varsling og rapportering
Asiatisk løvtrebukk og asiatisk sitrustrebukk er meldepliktige karanteneskadegjørere.
Virksomhet, eier eller bruker av fast eiendom som har kjennskap eller mistanke om
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disse skadegjørerne har plikt til å melde fra til Mattilsynet, jfr. matloven § 6, andre
ledd og forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 38. Matloven § 18,
første og andre ledd pålegger enhver å utvise nødvendig aktsomhet slik at det ikke
oppstår fare for utvikling eller spredning av asiatisk løvtrebukk eller asiatisk
sitrustrebukk.

Nasjonal varsling
Varslingsrutiner internt i Mattilsynet, mellom Mattilsynet og kunnskapsstøtten og
ekstern varsling skal foregå i hht. ABP, kap. 1.1.1. Sannsynligvis vil den første
mistanken bli rapportert til et av Mattilsynets regionskontor. Dersom andre ledd i
organisasjonen skulle få første varselet, er dette leddet ansvarlig for å melde fra til de
øvrige, både oppover og nedover i organisasjonen i samsvar med ABP.

Internasjonal rapportering
Mattilsynets hovedkontor, seksjon planter er ansvarlig for internasjonal rapportering.
Siden asiatisk løvtrebukk og asiatisk sitrustrebukk aldri har vært funnet i Norge, vil en
eventuell påvisning av disse i norsk skog innebære en vesentlig endring av norsk
plantehelsestatus, og vil også kunne utgjøre en potensiell trussel for naboland og
handelspartnere. I henhold til IPPC skal derfor et slikt utbrudd varsles til FAO/IPPCsekretariatet. Dette kan gjøres gjennom å legge rapport ut på den internasjonale
plantesanitære portalen IPPC. Samme rapport skal gå til EPPO, og i tillegg varsles
aktuelle naboland og handelspartnere. Varsling skal skje så raskt som mulig og i
påvente av fullstendige rapporter om utbredelse, tiltak mv., skal midlertidige rapporter
gis.
Dersom asiatisk løvtrebukk eller asiatisk sitrustrebukk påvises i importert materiale,
skal avsenderlandet varsles omgående om dette. Prosedyre for internasjonal
rapportering er beskrevet i ISPM 17 Pest Reporting.
Førøvrig vises det til rapportering under generell beredskapsplan for plantehelse som
ligger under planverk i ABP (MatCim).

8 Påvisningsmetoder
Visuell observasjon
Vinter, tidlig vår, sein høst når trærne ikke har løvverk vil være den beste tiden for å
kontrollere om det kan være utgangshull i trærne. Utgangshullene vil være lettere å
oppdage hvis trestammene er tørre.
Det kan ta mange år før man oppdager at et tre er infisert. I tillegg til utgangshull, er
symptomer på infiserte trær beskrevet under kapittelet Biologi og utviklingsstadier.
•
•

For asiatisk sitrustrebukk vil utgangshullene kunne ses nederst på stammen,
ved rothalsen og på røttene.
Asiatisk løvtrebukk angriper som regel 1,5 meter eller høyere opp på stammen
og kontrollen gjøres ved bruk av stige eller kikkert.
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•
•

Kontroll i høye trær (over 3 meter), skal kun utføres av autoriserte trepleiere.
I parker eller andre steder hvor det ikke er så lett og komme til, kan lift eller
droner m/kamera være et alternativ.

Destruktivt prøveuttak
Dette er en prøvetakingsmetode hvor prøvemateriale blir ødelagt. For disse
skadegjørerne vil dette si at trærne felles og det tas prøver av stamme og greiner
høyere opp på treet etter at det er felt. Dette for å sjekke om det evt. er larver der.
Ved inspeksjon av verdifulle trær er det mer aktuelt å bruke sporhunder.

Feromonfeller
Ved funn av utgangshull og voksne biller er det fare for spredning og det skal
vurderes å settes ut feromonfeller som et supplement til visuell kontroll. Dette er feller
hvor det legges ut hannlige feromoner som tiltrekker ubefruktede hunner av
trebukkene.
• Feromonfellene henges i trekronene hvor de voksne insektene svermer.
• Med mindre trærne er veldig høye, bør det være tilstrekkelig å henge opp
fellene i ca. 4-5 meters høyde. Voksne individer som befinner seg høyere opp,
vil likevel tiltrekkes av feromonene.
• I trær som ikke er så høye brukes en stige eller teleskopstang med en krok e.l.
i enden.
• I høye trær hvor fellene må henges høyere opp, må det lages et trinsesystem
eller annen heiseanordning hvor fellene kan heises opp og ned når
feromonene må byttes ut og fellene skal kontrolleres. I disse tilfellene må
fellene og trinsesystemet henges opp av trepleiere.
• Feromonfellene henges ut vår og tas inn igjen på høsten. Fellene består
imidlertid av flere komponenter som må byttes ut etter 1-2 måneder.
• Feromonfeller skal ikke brukes forebyggende hvis det ikke er sterk
mistanke/funn av asiatisk løvtrebukk / asiatisk sitrustrebukk.
Regionene bør som forberedelse undersøke hvilke opphengsmetoder som er
aktuelle og hvor de kan anskaffes. Regionene bør også ha opprettet en kontakt med
lokale trepleiefirmaer som kan benyttes ved behov (treklatrere, trefellere, skylift firma
mm)
NIBIO vil ha et beredskapslager av både feller og feromoner som skal benyttes.
Feromonene kan lagres i opptil 5 år i en fryser. Ved en hendelse, vil det kunne være
behov for flere feller. NIBIO vil da anskaffe dette. For prøvetaking og innsending av
prøver, se eget kapittel om dette.
Selve fellene kan også brukes som feller for andre skogskadegjørere ved å bruke
artsspesifikke feromoner eller attraktanter (luktstoffer) som f.eks Monochamus spp.,
Halyomorpha halys., Agrilus spp.

12

Sporhunder:
Vi har per i dag (2020) tilgang til en sporhund kan rekvireres hvis vi gjør et funn eller
har en sterk mistanke om at vi har oppdaget en av disse to trebukkene. Denne er
trent opp til å lukte boremel, flis og alle stadier av trebukkene som kan finnes i trær,
ved trevirke eller ved treemballasje. Vi kan ved hjelp av sporhunden finne ut om det
er spredning og fare for etablering i området rundt funnstedet.
Hunden skal brukes i tidlig fase for raskt å kunne undersøke om det er spredning og
fare for etablering i området rundt funnstedet.

9 Prøvetaking og innsending
Prøvene som tas må leveres direkte eller sendes inn til NIBIO. Det beste er å bringe
eksemplarer og materiale direkte til NIBIO hvis det er funnet i en avstand som gjør
dette mulig.
Bruk egnet emballasje (glass, plastboks m/lokk, e.l.). Biller og larver kan gnage i
treverk og kan derfor gnage seg ut hvis beholderen er for svak. Voksne biller, pupper
eller larver må også holdes i adskilte glass/beholdere for at de ikke skal ødelegge
hverandre.
Ved forsendelse med posten, må larver eller voksne individer legges i glass med sprit
(70% - 96%) før det sendes inn, slik at det ikke råtner. Glass og sprit finnes i
beredskapskofferten. Ved behov for flere glass, kan NIBIO skaffe dette.
Forsendelsen gjøres på raskeste måte.
Hvis prøver eller fellefangster ikke kan leveres direkte til NIBIO eller sendes inn med
en gang, kan materialet legges i glass eller beholdere med litt mykt papir, og
oppbevares i fryseboks til levering kan gjøres.
Det bør om mulig tas bilder av gnag, skader og av området hvor funn er gjort. Hvis
det er mulig, skjæres og leveres/sendes det inn deler av stamme/treverk som viser
larveganger, puppekammer eller andre skader.
Se mer om prøvetaking og kontaktinformasjon i vedlegg 4.

10 Hovedtiltak for å utrydde skadegjøreren
Bestemmelser i matlovens § 23 gir Mattilsynet anledning til å fatte nødvendige tiltak
for å bekjempe planteskadegjørere. Hvilke planteskadegjørere som skal bekjempes,
og hvilke tiltak som kan fastsettes er, med hjemmel i matlovens § 18, nærmere
beskrevet i forskrift om plantehelse § 6.
Hovedtiltak for å utrydde asiatisk løvtrebukk eller asiatisk sitrustrebukk:
• Sporing og kartlegging for å fastslå eventuell etablering og utbredelse
• Felling og destruksjon av infiserte trær og trevirke
• Tiltak for å hindre spredning
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•
•

Overvåking
Verifikasjon av utryddelse
Aktiv bruk av media for å engasjere allmennheten i bekjempelsen

For å lykkes med utrydding av skadegjørerne er det viktig å komme raskt i gang og
gjøre de tiltak som trengs. I flere land har man lykkes med dette og de har hatt
overvåking av områder i flere år uten nye funn. Tiltakene kan være av variert omfang
alt etter hvor funnet er.
Gjennomføring vil kunne kreve betydelige økte ressurser, både i form av personale
og andre kostnader. Det kan bli behov for spesielle trepleiere/trefellingsaktører og
spesialutstyr for sanering av angrepne trær i tilfeller hvor det er kostbare trær eller
andre spesielle behov hvor Mattilsynet ikke har tilstrekkelig kompetanse.
Antall inspeksjoner og overvåkingsprogram, ved innhenting og utsetting av
feromonfeller, vil økes i etterkant av et funn. Overvåkingen bør vare i minst 5 år på
grunn av beregnet utviklingstid i Norge. Det bør også vurderes om deler av arbeidet
kan gjøres av eksterne.
Ved en introduksjon må vertplanter være til stede i et område for at det skal være
risiko for etablering og spredning. Området rundt funn, hvor det skal opprettes soner,
må være tilstrekkelig stort slik at trebukkene ikke kan fly ut. Det kan også være
naturlige barrierer som vil forhindre spredning. Risikomateriale må flises opp
tilstrekkelig før det kan transporteres ut av området. Dette gjelder også for planter
(unntatt frø) og formeringsmateriale av vertplantene. Disse kan inneholde egg eller
larver. For å kunne regulere dette, må det opprettes en soneforskrift. Dette gjøres av
Mattilsynets hovedkontor, seksjon planter.

Funn i trær
Funn av eggnisjer, larveganger og utgangshull på stammer og større greiner (større
enn 1 cm i diameter), er symptomer på at trær er infisert.
•
•
•
•

Asiatisk løvtrebukk angriper vanligvis fra ca. 1,5 m over bakken og opptil
midten av trekrona, men kan også angripe stubber og liggende stammer.
Asiatisk sitrustrebukk angriper hovedsakelig nederst på stammen, på røttene
og under jordoverflaten.
Felles for begge artene er at aktive angrep ofte indikeres av frisk flis og
boremel ved basis av angrepne trær.
De voksne, nyklekte billene av begge arter har næringsgnag høyere oppe på
trær og gnager på tynnere bark og knopper.

Prøver av levende materiale, foto og, om mulig, vedprøver med gnag tas og sendes
NIBIO for diagnostisering. Ved bekreftet funn av skadegjøreren opprettes det ulike
soner. Tiltakene som skal gjøres i de ulike sonene står i kapittelet Oppretting av
soner
Tiltak og oppfølging ved funn vil kunne variere ut ifra hvor funnstedet er. Ulike
funnsteder kan f.eks. være:
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Skog og utmark
Planteskoler
Sertifisert produksjon
Hagesentre
Offentlig park/by
Privathager
Verneverdige trær (alléer, botanisk hage, trær av stor sosial eller økonomisk
betydning)
Industrifelt

Funn i/ved importert treemballasje eller annet trevirke
Funn av egg, larver eller pupper i trevirke uten funn av utgangshull er symptomer på
at trevirket er infisert, men at biller ennå ikke har kommet ut av virket.
• Prøver av levende materiale, foto og, om mulig, vedprøver med gnag tas og
sendes NIBIO for diagnostisering. Se kapittel om Prøvetaking og
innsending.
• Infisert trevirke isoleres og destrueres ved forbrenning eller flises opp så raskt
som mulig.
Funn av voksne biller utenfor trevirket og/eller utgangshull i trevirket innebærer fare
for at skadegjøreren kan være spredt.
• Dette må gjøres en umiddelbar inspeksjon av trær i en radius på minst 100
meter fra funnstedet.
• I slike tilfeller bør det henges opp feromonfeller for overvåking og
inspeksjonene må være hyppige.
• Prøver av levende materiale, foto og, om mulig, vedprøver med gnag tas og
sendes NIBIO for diagnostisering. Se kapittel om Prøvetaking og
innsending.
Ved påvisning av skadegjøreren og funn innenfor overvåkingsområdet, utløses
soneinndeling og utryddingstiltak som står beskrevet under kapittelet Oppretting av
soner.

Oppretting av soner
Det må lages en soneforskrift for å etablere ulike soner rundt et funnsted. Dette er
hjemlet i §18 i matloven og §6 i forskrift og tiltak mot planteskadegjørere.
Hovedkontoret er ansvarlig for å gjøre dette jf. Delegeringsvedtak.
10.3.1 Infisert sone
Sone rundt funnstedet/stedene hvor skadegjører er påvist og hvor vertplanter og
risikomateriale felles og destrueres. Ved funn av asiatisk løvtrebukk eller asiatisk
sitrustrebukk skal det opprettes en infisert sone med radius på minst 100 meter rundt
funnstedet. I denne vil det også være forbudt å plante vertplanter og frakte
risikomateriale ut av sonen.
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10.3.2 Fokussone
Det skal opprettes en fokussone med en radius på 500 meter rundt funnstedet. Her
skal det utføres en intensiv prøvetaking i form av visuell observasjon og utsett av
feromonfeller.
10.3.3 Buffersone
Område utenfor infiserte sonen hvor det skal gjøres visuelle observasjoner og
utsetting av feromonfeller på stikkprøvebasis. Denne sonen skal ha en radius på 2
km rundt funnstedet. Fokussonen vil være en del av denne.
10.3.4 Regulert område
Hele området som er satt under offisiell kontroll og underlagt restriksjoner
vedrørende trafikk, materialforflytning m.m. (infisert sone + buffersone). Denne blir da
2,1 km. Opphevelse av regulert område kan først finne sted etter minimum 5 år uten
funn.
Dersom det ligger et produksjonssted av vertplanter innenfor buffersonen, bør det
vurderes om det skal det lages en ytterligere buffersone på 1 km rundt dette
produksjonsstedet.
Skisse over hvordan de ulike sonene vil være rundt et funnsted vises i vedlegg 5.

Tiltak i infisert sone
•
•
•
•

•

•

•

Avklare eierforhold til trær.
Alle vertplanter innenfor denne 100-meter sonen anses som infisert og skal
felles og destrueres (også hogstavfall).
Det tas destruktive prøver av alle felte trær i infisert sone for å fastslå
omfanget av angrepet.
For trær som har en spesiell betydning (f.eks. fredede trær, park, botanisk
hage mm.), må man i hvert enkelt tilfelle vurdere hvilke tiltak som må gjøres.
Felling må bare skje etter nøye inspeksjon og vurdering av om trærne er
infisert eller ikke. Det bør om vurderes om bruk av sporhund vil være mer
hensiktsmessig.
Inspeksjon og prøvetaking foretas fra felte trær for å kartlegge omfanget av
smitte. Merk disse med GPS- koordinater og lag en oversikt over hvilke trær
som prøvetas og hvor de befinner seg ved prøvetakingstidspunktet.
Smitta trær, greiner og hogstavfall destrueres ved forbrenning innenfor sonen
eller flises opp og transporteres i tette kontainere til forbrenningsanlegg
utenfor sonen. Forbrenningen bør skje innen 24 timer.
For at det skal være lov å uttransportere tre og treavfall fra den infiserte
sonen, må de være bearbeidet til stykker hvor tykkelse, lengde og bredde ikke
overstiger 2,5 cm tykke. Trevirke kan fritt føres ut av sonen dersom det
gjennomføres en varmebehandling med en temperatur på minst 56 ℃ i minst
30 sammenhengende minutter i hele treets profil (inkludert dets kjerne). Dette
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•

•

•

•

•

gjelder også for løvtre som ikke anses som vertplanter og vertplanter som har
en diameter mindre enn 1 cm.
Treemballasje kan bare flyttes ut av den infiserte sonen hvis det er behandlet
og merket i samsvar med den internasjonale standarden ISPM 15.
Utenom flyveperioden for skadegjøreren, dvs. fra september til april, kan
også trelast inkludert flis som anses for smittet anvendes fritt innenfor sonen
eller transporteres ut av sonen for destruksjon eller behandling.
Bark som er fjernet fra trærne kan fortsatt tiltrekke seg billene og skal også
destrueres ved forbrenning eller transporteres i lukkede kontainere til
forbrenningsanlegg. Egg legges også i barken.
Stubber hvor det oppdages larveganger under både over og under jorda skal
fjernes slik at det ikke ligger igjen røtter (større enn 1 cm) som det kan være
larver i. Her kan det være behov for spesialutstyr. Dette legges i en tett
kontainer og fraktes ut for destruksjon eller til et forbrenningsanlegg for
ordinær søppel. Dette gjelder kun asiatisk sitrustrebukk. Dersom det blir funnet
infiserte trær utenom flyveperioden (september til april), skal dette gjøres før
neste flyveperiode.
Det opprettes oppsamlingsplasser for infisert materiale der også eventuelle
beboere i området kan bringe trevirke. Det bør gjøres infotiltak som engasjerer
beboere i overvåking og bekjempelse. Det bør også lages og henges opp
plakater i områder hvor det er hengt opp feller, for å opplyse allmenn ferdsel
om hva dette er og hvorfor de henger der.
Det settes forbud mot å plante vertplanter før skadegjøreren er erklært
utryddet.

Faren for spredning av skadegjøreren er betydelig større i flyveperioden (mai –
august). Dette gjelder både for naturlig spredning ved voksne biller og med trevirke
som følge av menneskelig aktivitet.
Infisert sone kan utvides på grunnlag av forekomst og tetthet av vertplanter. Ved nye
funn etter prøvetaking av felte trær i infisert sone, opprettes det nye soner med radius
på minst 100 meter rundt funnstedet. Det er derfor uhyre viktig at funnsteder
markeres ved GPS-koordinater.

Tiltak i fokussone
Denne 500 meters sonen ligger rett utenfor den infiserte sonen. Begrepet er innført
som en egen sone i denne beredskapsplanen. Her vil ikke tiltakene være fullt så
intensive som i den infiserte sonen, men fordi disse trebukkene kan fly langt bør
tiltakene også være mer omfattende et stykke utenfor den infiserte
•
•

Jevnlige og systematiske inspeksjoner.
Det tas ut destruktive prøver der hvor det er sterk mistanke om angrep. Det
må merkes hvor prøvene er tatt ut og det må lages en god oversikt over disse
prøveuttakene.
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Utsett av feromonfeller. Fellene må kontrolleres/tømmes og feromonene
skiftes ut etter 1-2 måneder. Det settes ut flere feromonfeller i denne sonen
enn i resten av buffersonen.
Sporhunder brukes som et hjelpemiddel for å oppdage disse skadegjørerne i
trær eller trevirke som ikke har tegn på symptomer eller smitte.
Kartlegge virksomheter (eks. planteskoler) og aktiviteter (eks. hogst av ved)
som kan medføre at trær eller trevirke som er smittet føres ut av regulert
område.
Avklare eierforhold til trær og eiendom
Infotiltak som engasjerer beboere i overvåking og bekjempelse. Det bør lages
og henges opp plakater i områder hvor det er hengt opp feller, for å opplyse
allmenn ferdsel om hva dette er og hvorfor de henger der.

Ved justering av infisert sone og ved nye funn som medfører oppretting av nye
infiserte soner, må fokussonen justeres i henhold til dette.

Tiltak i buffersone
Generelt vil dette dreie seg om tiltak for å oppdage spredning av skadegjøreren på et
tidlig tidspunkt..
•
•
•
•
•

Avklare eierforhold til trær og eiendom
Årlige inspeksjoner ved hensiktsmessige metoder, både vinter og sommer
Det kan tas ut destruktive prøver der hvor det er sterk mistanke om angrep.
Det må merkes (GPS- koordinater) hvor prøvene er tatt ut og det må lages en
god oversikt over disse prøveuttakene.
Sporhunder brukes som et hjelpemiddel for å oppdage disse skadegjørerne i
trær eller trevirke som ikke har tegn på symptomer eller smitte.
Infotiltak som engasjerer beboere i overvåking og bekjempelse. Det bør lages
og henges opp plakater i områder hvor det er hengt opp feller, for å opplyse
allmenn ferdsel om hva dette er og hvorfor de henger der.

Ved justering av infisert sone og ved nye funn som medfører oppretting av nye
infiserte soner, må buffersonen justeres i henhold til dette.

11 Biologi og utviklingsstadier
Slekten Anoplophora er i utgangspunktet en slekt i familien trebukker
(Cerambycidae). Slekten er naturlig hjemmehørende i Asia, men flere arter er spredd
videre med menneskelig aktivitet. Revisjonen av slekten (se Lingafelter & Hoebeke
2002) begrunnet at det finnes 32 ulike arter innen slekten. Artene er middels til store
arter. Mange av artene er mørke (brune til sorte) med lysere flekker og mønstre. Her
behandles de to artene som er listet som karanteneskadegjørere.
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Asiatisk løvtrebukk (Anoplophora glabripennis)
Asiatisk løvtrebukk tilhører trebukkfamilien (Cerambycidae). Larvene er treborende
og spiser tre (xylofag). Det er størst risiko for introduksjon til Norge som egg, larver,
pupper i treemballasje fra Kina.
11.1.1 Vertplanter:
Asiatisk løvtrebukk er en polyfag billeart som kan angripe mange forskjellige løvtrær
fra mer enn 30 verttreslekter. De viktigste vertplantene i Norge er arter i følgende
slekter:
Lønn (Acer spp.), or (Alnus spp.), hestekastanje (Aesculus spp.), bjørk (Betula spp.),
agnbøk (Carpinus spp.), hassel (Corylus spp.), ask (Fraxinus spp.), eple (Malus
spp.), osp/poppel (Populus spp.), pære (Pyrus spp.), selje/vier/pil (Salix spp.), rogn
(Sorbus spp.), lind (Tilia spp.), alm (Ulmus spp.). Angrep på eik (Quercus) er bare
påvist I USA.
For fullstendig liste over vertplanter, se EPPO Global Database.
I oktober 2015 hadde Finland et utbrudd i et industriområde i Vanda. Det ble funnet
levende larver i treemballasje hos en steinimportør. Det ble i alt funnet 12 infiserte
trær; 12 bjørk (Betula spp. og 4 seljer (Salix caprea). Se EPPO RS 2015/184 og
EPPO RS 2016/072.
11.1.2 Risikomateriale
- Tre, medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate av
vertplantene.
- Tre i form av flis, spon og treavfall av vertplantene med opprinnelse i Kina,
Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, og USA. (asiatisk
løvtrebukk)
- Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av vertplanter med en
stammediameter på minst 1 cm på det tykkeste stedet og har en opprinnelse i
land hvor asiatisk sitrustrebukk forekommer.
- Treemballasje med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk
Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia,
Myanmar, Taiwan, Vietnam
11.1.3 Utseende
Store, kraftige, svarte biller (25-35 mm i diameter) med lange antenner og hvite eller
lysebrune flekker på dekkvingene. Larvene er store og kremhvite (opptil 50 mm
lange) med brunt hode. Se vedlegg 2.
11.1.4 Symptomer
Store, dype larveganger vanligvis litt oppe i treet og runde utgangshull. I
utgangshullene, eller på bakken rundt treet (også i treemballasje), kan man finne
gnagspon/boremel. Særlig om våren kan det komme sevje ut av skadene. Det kan
også være opphøyninger i barken på treet, men dette er ikke spesifikt bare for
asiatisk løvtrebukk. De voksne billene har næringsgnag på tynn bark, skudd og
bladstilker, og kan gi skade særlig på frukttrær. Se vedlegg 2.
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11.1.5 Biologisk utvikling og klimatiske forhold
Asiatisk løvtrebukk har vanligvis 1-2 årig livssyklus i sitt opprinnelige
utbredelsesområde, men under kaldere klimaforhold, kan dette ta lengre tid. I noen
tilfeller kan den bruke 3-4 år på å fullføre syklusen. I Norge/Norden bør vi imidlertid
anta at den bruker lang tid på livssyklusen og overvåkningstiden etter et bekreftet
funn skal være minimum 5 år.
Etter innførsel er det antatt at leveperioden til de voksne individene vil være på ca. 30
dager. Larvene kan ha flere ekstra stadier og leve i flere år før de forpupper seg.
Forpuppingen skjer om våren og klekkingen skjer 12 – 50 dager senere.
Asiatisk løvtrebukk må ha en gjennomsnittlig vintertemperatur høyere enn -14 °C,
men kan underkjøles til -25,8 ± 1,1°C
11.1.6 Spredningsevne / flyvedistanse
Flyveperioden for asiatisk løvtrebukk er trolig fra mai til august i Norge og
flyvedistansen kan variere. De kan oppholde seg i ett og samme vertstre, trolig i flere
generasjoner. Ofte sprer de nye billene seg til egnede trær i nærheten. Det antas
derfor at naturlig spredning er langsom. Billene kan fly, men fluktlengden er vanligvis
fra 35 til 225 m. Det antas imidlertid at flyvelengden under spesielle omstendigheter
kan være lengre. Faktorer for å fly langt kan f.eks. være næringsmangel,
populasjonstetthet, stress eller predatorer. Trebukken kan også spres med vind eller
komme inn som blindpassasjer.
11.1.7 Bilder og eksempler
Se vedlegg 2
11.1.8 Forvekslingsarter
Den mest sannsynlige forvekslingsarten er asiatisk sitrustrebukk som ligner både
som insekt og som skadebilde. I tillegg er det en rekke andre arter innen slekten som
ligner. Det er uvisst hvorvidt disse artene kan etablere seg hos oss, eller om de er
mer subtropiske eller tropiske (cf. Lingafelter og Hoebeke 2002)
Utgangshullene for denne trebukken er store og helt runde og er veldig
karakteristiske (også for asiatisk sitrustrebukk). Store larveganger av trebukker kan
forveksles med larvegangene til sommerfuglartene tredreper (Cossus cossus) og
greindreper (Zeuzera pyrina), som også angriper løvtrær og –busker og finnes i
Norge. Men dersom man ﬁnner larver og voksne individer, så er disse to
sommerfuglartene enkle å skille fra trebukker.
Veveren (Lamia textor) er en stor trebukk med tilnærmet samme kroppsbygning som
asiatisk løvtrebukk. Den mangler imidlertid de lysere flekkene.
Furubukker (Monochamus arter) har lysere flekker, men billene er smalere med
lengre ben og følehorn. Furubukkene lever i bartrær.
I Plantevernleksikonet til NIBIO, er det under asiatisk løvtrebukk nevnt andre arter
som kan ligne denne skadegjøreren, både når det gjelder flekkmønster, kropp og
antenner. Se beskrivelsene i Plantevernleksikonet her.
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11.1.9 Mattilsynets temaside om asiatisk løvtrebukk (Anoplophora
glabripennis)
•

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_mi
dder_og_nematoder/Asiatisk_trebukk___i_Anoplophora_glabripennis__i__/

Tidligere brukte vi navnet asiatisk trebukk på denne skadegjøreren, så dette navnet
kan være brukt på andre nettsider.

Asiatisk sitrustrebukk (Anoplophora chinensis)
Asiatisk sitrustrebukk tilhører trebukkfamilien (Cerambycidae). Larvene er treborende
og spiser tre (xylofag). Den er etablert i Europa som en følge av menneskelig aktivitet
og det er fare for at den kan etablere seg i Norge.
11.2.1 Vertplanter
Det er kjent at asiatisk sitrustrebukk er sterk polyfag og kan angripe mer enn 70 ulike
planteslekter. Den kan også angripe og følge med dyrkede miniatyr trær i potter
(bonsai-trær). I Asia er det den viktigste skadegjøreren i Citrus spp. (VKM Report
2012: 09). Av vertplanter finnes blant annet følgende slekter i Norge:
Lønn (Acer), Hestekastanje (Aesculus), Hassel (Corylus), Bøk (Fagus), Eple (Malus),
Osp/Poppel (Populus), Stenfrukter (Fuglekirsebær) (Prunus), Selje/Vier/Pil (Salix),
Alm (Ulmus) m. fl.
For fullstendig liste over vertplanter, se EPPO Global Database.
11.2.2 Risikomateriale
- Tre, medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate av
vertplantene med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea,
Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar,
Taiwan, Vietnam.
- Tre i form av flis, spon og treavfall av vertplantene med opprinnelse i Kina,
Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene,
Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Vietnam
- Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) med en diameter på stammen
eller rothalsen på minst 1 cm på det tykkeste stedet, av vertplanter med
opprinnelse i land hvor asiatisk sitrustrebukk er kjent å forekomme.
- Teoretisk kan asiatisk sitrustrebukk også innføres med kvist (> 1 cm), tre og
treemballasje, men sannsynligheten for denne spredningsveien er veldig lav.
De fleste funnene i Europa er knyttet til handel med japansk lønn til hagebruk etc,
ofte kalt japanlønn (Acer japonicum) eller viftelønn (Acer palmatum).
11.2.3 Utseende
Store, svarte biller (25-35 mm i diameter) med lange antenner og hvite/lysebrune
flekker på dekkvingene. Larvene er store og kremhvite (opptil 50 mm lange) med
brunt hode
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11.2.4 Symptomer
Store, dype larveganger nedre del av stammen. Utgangshullene er store og runde
(10 -20 mm) på nedre del av stammen og røttene.
11.2.5 Biologisk utvikling og klimatiske forhold
Livssyklus tar vanligvis 1- 2 år, men kan i noen tilfeller bruke 3-4 år på å fullføre
syklusen og det meste av syklusen foregår i røtter under bakken. I Norge/Norden må
vi anta at den bruker lang tid på livssyklusen og overvåkningstiden etter et bekreftet
funn skal være minimum 5 år.
Etter innførsel er det antatt at leveperioden vil være på ca. 30 dager. Larvene kan ha
flere ekstra stadier og leve i flere år før de forpupper seg (når kritisk vekt er nådd).
Den nedre og øvre temperaturen for utvikling av asiatisk sitrustrebukk er henholdsvis
6,7-11,7 °C og 25-30 °C (Adachi 1994). Temperaturen inne i ett vertstre om
sommeren er flere grader over temperaturen i omgivelsene, avhengig av
mikroklimatiske forhold og treets dimensjon (spesifikk varmekapasitet).
11.2.6 Spredningsevne / flyvedistanse
Flyveperioden for asiatisk sitrustrebukk er mai – august i Norge. Flyvedistansen kan
variere, men er vanligvis kort og under 50 m. De kan oppholde seg i ett og samme
vertstre gjennom flere generasjoner, eller de kan spre seg til andre vertplanter i
nærheten. Unntaksvis kan billene fly langt, opptil 2 km ved egenhjelp eller føres med
vind. Faktorer for å fly langt kan f.eks. være næringsmangel, populasjonstetthet,
stress eller predatorer. Voksne biller kan også spres med vind eller som
blindpassasjerer.
11.2.7 Bilder og eksempler
Se vedlegg 2
11.2.8 Forvekslingsarter
Den mest sannsynlige forvekslingsarten er asiatisk løvtrebukk som ligner både som
insekt og som skadebilde. I tillegg er det en rekke andre arter innen slekten som
ligner. Det er uvisst hvorvidt disse artene kan etablere seg hos oss, eller om de er
mer subtropiske eller tropiske (se Lingafelter og Hoebeke 2002).
Utgangshullene for denne trebukken er store og helt runde og er veldig
karakteristiske (også for asiatisk løvtrebukk). Store larveganger av trebukker kan
forveksles med larvegangene til sommerfuglartene tredreper (Cossus cossus) og
greindreper (Zeuzera pyrina), som også angriper løvtrær og –busker og finnes i
Norge. Men dersom man ﬁnner larver og voksne individer, så er disse to
sommerfuglartene enkle å skille fra trebukker.
Veveren (Lamia textor) er en stor trebukk med tilnærmet samme kroppsbygning som
asiatisk løvtrebukk. Den mangler imidlertid de lysere flekkene.
Furubukker (Monochamus arter) har lysere flekker, men billene er smalere med
lengre ben og følehorn.
I Plantevernleksikonet til NIBIO, er det under asiatisk sitrustrebukk nevnt flere ulike
arter som kan ligne denne skadegjøreren, både når det gjelder flekkmønster, kropp
og antenner. Se beskrivelsene i Plantevernleksikonet her.
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11.2.9 Mattilsynets temaside om asiatisk sitrustrebukk (Anoplophora chinensis)
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_o
g_nematoder/citrustrebukk_anoplophora_chinensis/
Tidligere brukte vi navnet citrustrebukk på denne skadegjøreren, så dette navnet kan
være brukt på andre nettsider.

12 Samarbeidspartnere og kunnskapsstøtte
Politi, tollvesen, kystvakt og kommuner skal på anmodning bistå Mattilsynet, jf.
matlovens § 23 fjerde ledd.
På plantehelseområdet vil situasjoner som kan kreve bistand fra politiet i første rekke
være ved hendelser som krever avsperring av soner for inn- og utgående trafikk,
trafikkdirigering og vakthold. Ved behov for umiddelbar bistand, skal Mattilsynets
avdeling anmode om bistand fra politiets operasjonssentral. Mattilsynet må beskrive
konkret hvilke oppgaver det forventes at politiet utfører, og eventuelt behov for utstyr
ut over det som er normalt. Politiet kan eventuelt rekvirere Heimevernet for bistand til
vakthold m.m.
Sivilforsvarets distrikter kan også anmodes om bistand i bekjempelsesarbeidet. Dette
vil i første rekke være med personell og utstyr for å drifte grunnleggende behov på et
forlegningssted med døgndrift. Det foreligger en avtale om at Mattilsynets
regiondirektører kan be om bistand fra Sivilforsvaret. Kommunenes plikt til å bistå
Mattilsynet framkommer direkte av matlovens § 23 fjerde ledd.

Bistand fra kunnskapsstøtten
Det foreligger en kunnskapsstøtteavtale mellom Norsk Institutt for bioøkonomi
(NIBIO) og Mattilsynet. NIBIO har landsdekkende beredskap innen sine
ansvarsområder, og skal i hht. nevnte avtale bistå Mattilsynet ved håndtering av
hendelser. Dette inkluderer bistand til stedfestet informasjon og bistand innenfor
geodataområdet. Normalt er det Mattilsynets hovedkontor som har kontakten med
kunnskapsstøtten. I samråd med hovedkontoret kan også regionene kontakte
kunnskapsstøtten, særlig i forbindelse med uttak og innsending av prøver.

Bistand fra bransjen og private virksomheter innen
plantehelseområdet.
Ved hendelser som omfatter større utbrudd av karanteneskadegjørere i natur eller
innen skogbruk kan det være behov for tett samarbeid med næringen. Mattilsynets
hovedkontor kan da anmode næringen om å utpeke en liason som inngår i staben
ved hovedkontoret eller i en region.
Mattilsynets hovedkontor har en avtale med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF),
og ved behov for utstyr til bekjempelse og utrydding kan denne
bransjeorganisasjonen bistå med å fremskaffe dette. Det er viktig at regionene har
kartlagt lokale entreprenører som kan utføre hogst/trefelling, treklatring, oppsamling
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av trær/tømmer, stubbfresing, flising, uttransport av flis og annet tre til destruksjon og
en oversikt over anlegg der for eksempel flis kan forbrennes.

13 Kommunikasjon
Gjøres ihht. ABP punkt 1.1.7 Kommunikasjon. Mal for ligger i kvalitetssystemet (eller
her). Vi har temasider som ligger på Mattilsynets hjemmeside. Det bør også lages
spørsmål og svar som gjelder hendelsen.

14 Erstatning
Når Mattilsynet har gitt pålegg om destruksjon av planter med hjemmel i forskrift om
plantehelse § 6 eller § 40, kan foretaket ha rett til erstatning i samsvar med matloven
§ 22 og forskrift om erstatning etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Se
generell beredskapsplan for plantehelse som ligger i MatCim for en nærmere
beskrivelse.
Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

15 Vedlegg/lenker
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Förekomsten I Vanda (utbruddet I Finland i 2015):
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forhindra spridning av asiatisk långhorning och for att utrota den:
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/kasviala/kasvinterveys/paatos_liitteineen_se.pdf
Avgränsning av området där asiatisk långhorning förekommer i Vanda och
begränsingar som gäller på området:
http://aineisto.ruokavirasto.fi/evira20181231/www/globalassets/kasvit/viljely-jatuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/katen-ohjeet/aasianrunkojaara/paatostiedote_se.pdf
Avgränsat område vid förekomsten av asiatisk långhorning i Vanda:
Vanda:http://aineisto.ruokavirasto.fi/evira20181231/www/globalassets/kasvit/viljely-jatuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/katen-ohjeet/aasianrunkojaara/lehtipuutavaranvastaanotto_se.pdf
Generell beredskapsplan for plantehelse
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Faglig beredskapsplan for furuvednematode
Ligger under planverk → fagplaner i MatCim
Final report of a mission carried out in Germany (EU) – In order to evaluate the
situation and control for Anoplophora chinensis and Anoplophora glabripennis:
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Review of Host Trees for det Wood- Boring Pests Anoplophora glabripennis and
Anoplophora chinensis: An urban Forest Perspective:
https://www.researchgate.net/publication/262636505_Review_of_Host_Trees_for_th
e_WoodBoring_Pests_Anoplophora_glabripennis_and_Anoplophora_chinensis_An_Urban_F
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Faglig beredskapsplan for Anoplophora i Tyskland:
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/b1e3c_ll-alb2016banzjki.pdf
Beredskapsplan – Fyrrevednematode (Miljø- og fødevarestyrelsen):
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Bilder av asiatisk løvtrebukk og asiatisk sitrustrebukk, samt
symptomer
15.2.1 Asiatisk løvtrebukk:
Voksen bille

Voksen bille i utgangshull

Foto: Frank Hérard (EPPOs database)

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)

Utgangshull

Foto: Frank Hérard (EPPOs database)

Foto: Frank Hérard (EPPOs database)

Boremel (frass)

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)
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Symptomer i barken etter fugler og larvegang

Larve og larvegang

Foto: Frank Hérard (EPPOs database)

Foto: Frank Hérard (EPPOs database)

Egg

Næringsgnag

Foto: Frank Hérard (EPPOs database)

Foto: Frank Hérard (EPPOs database)

15.2.2 Asiatisk sitrustrebukk

Voksen

Voksen hunn leter etter sted å legge egg

Foto: Frank Hérard (Plantevernleksikonet)

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)
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Utgangshull på nedre del av stammen

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)

Boremel (frass)

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)
Larvegang

Larve i larvegang

Foto: Frank Hérard (Plantevernleksikonet)

Foto: Frank Hérard (Plantevernleksikonet)
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Egg

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)

15.2.3 Sammenligning - asiatisk løvtrebukk (ALB) og asiatisk sitrustrebukk
(CLB)
Voksen

Larve

Foto: Matteo Maspero (EPPOs database)

Foto: Frank Hérard (EPPOs datbase)
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Bilder av feromonfeller og utstyr
Feromonfelle

Trepleiere og spesialutstyr

Foto er hentet fra BTSF-kurs 2017 (powerpoint presentasjon)
Bruk av sporhund

Foto er hentet fra BTSF-kurs 2017 (powerpoint presentasjon)
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Foto: Matteo.Maspero (EPPOs database)

Prøvetaking og forsendelse
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
Vakttelefon: 452 11 439.
Telefonen er betjent hverdager fra kl. 09:00 til 14:00
E-post: planteklinikken@nibio.no
Besøks- og leveringsadresser:
Planteklinikken: Høgskoleveien 7, 1433 Ås
eller:
Torstein Kvamme, mob.nr. 90085153
NIBIO, Høgskoleveien 8, 1433 Ås
Torstein.kvamme@nibio.no
Postadresse (Planteklinikken, NIBIO og ansatte på Ås):
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Postboks 115
1431 Ås
Planteklinikkens nettsider:
https://www.nibio.no/tema/plantehelse/planteklinikken?locationfilter=true
Prøvetaking og forsendelse av mulige asiatiske trebukkarter (Anoplophora
glabripennis, Anoplophora chinensis)
Om mulig ta bilder av skadene på tre og gjerne et bilde av miljøet prøven tas i
• Samle en eller helst noen biller. Legg dem i et tett glass med litt
sammenkrøllet mykt papir, f. eks. tørkepapir e.l. Da river ikke billene
hverandre i stykker.
• Tar det lang tid før levering eller mottak så legg glasset i dypfryser eller hell i
sprit så insektene ikke råtner
• Om mulig send også inn trebiter eller annet materiale som viser skadebilde
som ganger i treverk eller annet
• Pakk godt og send inn
• Husk å legg i brev med finner/innsender, adresse, telefon, e-mail, innsamlings
eller prøvelokalitet og omstendighetene rundt funnet.
• Se også om mulig på Planteklinikkens nettsider:
https://www.nibio.no/tema/plantehelse/planteklinikken?locationfilter=true
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Skisse av soneinndeling

Funn
Infisert sone 100m
Fokussone 500m
Buffersone 2000m
Produksjonssted
Buffersone rundt produksjonsstedet 1000m

1. Ett funnsted:

Infisert sone 100 m

gggg
Fokussone 500 m

Buffersone 2000 m

Regulert område 2100 m
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2. Gjøres et nye funn innenfor en allerede eksisterende sone, skal det lage
nye soner utenfor funnstedene på samme måte som ved det første
funnet.
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3. Hvis det ligger produksjonssted av vertplanter i buffersonen, bør det
vurderes om det skal lages en ytterligere buffersone på 1 km rundt dette
funnstedet.

1000 m
m
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4. I praksis kan dette se slik ut (Quarantine zone Feldkirchen):

BTSF – Munich, Germany – 25 Octobre, 2017

37

Avtale med maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Gjennom møte mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Rådet for bygg- og
anleggsberedskap (heretter kalt Rådet) og Mattilsynet er det enighet om at Rådet (se
beskrivelse nedenfor) v/Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) kan bistå Mattilsynet
i forbindelse med alvorlig smittsomme plante- og dyresykdommer. Dette for å dekke
behovet for hjelp med bl.a. å frakte og grave ned døde dyr, transportere flis/tømmer
og grave ut rensebad for transportutstyr osv. Dette vedlegget tar for seg bistand i
forbindelse med funn av skogskadegjøreren furuvednematode.
Om Rådet for bygg- og anleggsberedskap
Rådet for bygg- og anleggsberedskap er rådgivende organ for Nærings- og
fiskeridepartementet i spørsmål om bygg- og anleggsberedskap. Rådet inngår i
Nærings- og fiskeridepartementets beredskapsorganisasjon ved kriser. Nærings- og
fiskeridepartementet oppnevner medlemmer til rådet. Rådet består av faste
medlemmer med personlige varamedlemmer fra de landsdekkende firmaene innen
bygg- og anleggsnæringene og fra bransjeorganisasjoner etter forslag fra firmaene
og organisasjonene selv.
Ihht. Forskrift om bygg- og anleggsberedskap skal Rådet for bygg- og
anleggsberedskap bistå Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med
a) råd ved behov
b) å vurdere kritiske situasjoner
c) å finne frem til ressurser det er behov for.
De landsdekkende firmaene som er representert i rådet skal dessuten bistå Næringsog fiskeridepartementet med
d) å stille ressurser til rådighet.
Dersom det på forhånd er kartlagt at det kan bli behov for bestemte ressurser i
krisesituasjoner, skal Nærings- og fiskeridepartementet varsle Rådet når disse
kreves stilt til rådighet. Rådets medlemmer videreformidler slike krav til sine
respektive firmaer.
Formålet med forskriften er å øke tilgjengeligheten til bygg- og anleggsressurser i
kriser ved å gi grunnlag for nødvendig, rask og effektiv prioritering og omfordeling av
ressursene gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringsdrivende.
Planleggingen og tiltakene skal være dimensjonert ut fra de til enhver tid gjeldende
nasjonale trusselvurderinger, beredskapsmessige planleggingsforutsetninger og den
aktuelle situasjonen.

Generelt om bistand fra MEF:
1. Når et regionskontor trenger slik bistand, melder de det til Hovedkontoret på
hendelser@mattilsynet.no som kontakter
a. Rådets formann (se Mattilsynets varslingsliste for HK)
b. NFD på beredskap@nfd.dep.no
c. MEF sentralbordet 22 40 29 00
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2. Regionen tar så direkte kontakt med sin MEF-region som finner egnet
entreprenør. Kontaktinformasjon ligger på www.mef.no.
3. MEF tar kontakt med Rådet hvis ressursene er uttømt for eventuelt å skaffe
bistand fra utlandet.
Ansvar, HMS og opplæring Mattilsynet tar ansvar for sikkerheten mht. smittefare til
det personellet de ber om hjelp fra, refunderer deres utgifter og utbetaler
godtgjørelser. Det er videre avklart at Mattilsynet tar ansvar for miljøsikkerheten, slik
at eventuelle miljøkonsekvenser av bistand fra bygg- og anleggsbransjen er vurdert
på forhånd. Virksomheten bærer selv ansvaret for sikkerhet ifm. transport, kjøring på
vei og graving, fliskutting mm.
Mattilsynet vil forsyne leverandøren med nødvendig verneutstyr for smittevern.
NFD har også vernedrakter som kan være aktuelle for ovennevnte situasjoner på
lager. Slike drakter er tunge å jobbe i, og det er nødvendig å utpeke aktuelt personell
på forhånd og sørge for et opplæringsopplegg for dem.
MEF kan/vil inviteres til å delta i den årlige saneringsøvelsen som gjennomføres i
ulike deler av landet slik at flere entreprenører får opplæring og praktisk trening.
Mattilsynet må betale for deres deltakelse.
Mattilsynets og MEF sine regioner møtes årlig. Ved behov, kan Mattilsynet også stille
på MEF sin landskonferanse.
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