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HØRING  

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM KONTROLLOMRÅDER FOR 
Å FOREBYGGE, BEGRENSE OG BEKJEMPE PÆREBRANN 
(ERWINIA AMYLOVORA)  
 

Hovedinnhold i forskriftsutkastet 
Mattilsynet sender ny soneforskrift om pærebrann på høring. Forskriften vil erstatte dagens 
forskrift om tiltak mot pærebrann (FOR-2007-04-25-435). Bakgrunnen for at vi foreslår helt ny 
forskrift er behov for forskriftstekniske endringer. Vi foreslår følgende materielle endringer fra 
dagens forskrift: 
 

 Å opprette tre kontrollområder: pærebrannsone, bekjempelsessone og forebyggende 
sone. 
 

 Å innføre krav om internkontroll for alle virksomheter som omsetter vertplanter for 
pærebrann, og som er lokalisert i pærebrannsona eller bekjempelsessona.  

 

 Å endre i krav om renhold ved flytting av maskiner og utstyr mellom ulike soner.  
 

 Å endre krav vedrørende forbud mot flytting av bikuber, blant annet forlenge sluttdato.   
 

 

Bakgrunn for forslaget  

Pærebrann er en alvorlig sjukdom på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Sjukdommen 
skyldes bakterien Erwinia amylovora som primært infiserer fruktblomstene, men som også kan 
angripe nye blad og skudd. På verdensbasis er pærebrann den viktigste skadegjøreren på eple- og 
pæretrær, med redusert fruktavling og inntektstap som resultat. Det finnes ikke effektive kjemiske 
midler mot pærebrann, og sjukdommen er derfor svært vanskelig å bekjempe. Pærebrann er 
regulert i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (plantehelseforskriften), og iht. 
forskriften § 4 er den forbudt å spre. 

 
 

Deres ref:    

Vår ref: 2018/246097  

Dato:   
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Sjukdommen har vært i landet siden 1986, og siden slutten av 1980-tallet har vi hatt forskrift om 
tiltak mot pærebrann i ulike versjoner. Dagens forskrift er fra 2007. 
 
Siden 1986 er det årlig brukt store ressurser på å overvåke, forebygge og bekjempe utbrudd av 
pærebrann. Hvert år avsettes det midler øremerket arbeidet med pærebrann. Forbruket det enkelte 
året var lenge ca. 6 millioner kroner, men siden 2015 har dette blitt redusert, og i 2018 ble det brukt 
3, 1 millioner kroner til dette arbeidet. I tillegg til det som gjøres med hensyn til å overvåke, 
forebygge og bekjempe utbrudd, og som føres på pærebrannbudsjettet, utfører også Mattilsynet 
tilsyn med virksomheter som omsetter vertplanter. Slike utgifter føres på det ordinære budsjettet 
for tilsyn. 
 
Pr. januar 2019 er det 50 kommuner i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, 
Rogaland og Vest-Agder som har pærebrann og som hører til bekjempelsessona i dagens forskrift. 
I tillegg har tre kommuner tidligere blitt fjernet fra denne sona etter at sjukdommen ikke har blitt 
funnet der igjen.  
 
Mattilsynet overvåker situasjonen i områder med smitte, og NIBIO overvåker i områder uten smitte.  
Som forebyggende tiltak fjerner Mattilsynet friske planter av de mest mottakelige vertplantene 
bulkemispel og pilemispel. Dette gjelder i områder rundt virksomheter som omsetter vertplanter for 
pærebrann, i områder med kommersielt viktig fruktproduksjon og som buffer for å hindre 
smittespredning til andre deler av landet. Det har i mange år vært forbudt å plante og omsette 
bulke- og pilemispel, jf. forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 7, men plantene finnes likevel mange 
steder. Ved utbrudd av sjukdommen kartlegger Mattilsynet hvor utbredt smitten og spesielt de to 
mispel-artene er i området. Rapporter fra Aksjon pærebrann omtaler dette arbeidet. Pærebrann 
har så langt ikke blitt påvist i kommersiell fruktproduksjon. Sjukdommen har heller ikke i særlig 
grad blitt funnet i planter i virksomheter som omsetter vertplanter eller rundt slike virksomheter, kun 
i et par tilfeller. Så godt som alle påvisninger har derfor vært i privathager, offentlige anlegg eller 
friområder. For å sikre rask og effektiv bekjemping, er det Mattilsynets ansatte eller innleide 
ryddemannskaper som fjerner de smitta plantene, etter først å ha varslet eier. 
Hvor utbredt pærebrann er, varierer mye fra kommune til kommune. Noen steder er smitten i og 
forekomsten av de to mispelartene så omfattende, at smitten ikke lenger bekjempes i regi av 
Mattilsynet. Mattilsynet anbefaler da eier av eiendommen å fjerne plantene. 
 
Forvaltningen av pærebrann har vært oppe til vurdering i noe tid. Dette skyldes flere forhold. 

 Det er fornuftig å vurdere bekjempelsesstrategien for en skadegjører fra tid til annen for å sikre 
at offentlige midler brukes på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Spesielt viktig er 
dette for skadegjørere som det brukes mye offentlige midler på, slik tilfellet er med pærebrann.  

 Vi har erkjent at pærebrann er så spredt i enkelte områder, at vi med de ressursene som 
Mattilsynet har til rådighet, ikke evner å ha samme ambisjonsnivå som tidligere.  

 Det forventes av oss, som statlig etat, at vi skal forenkle, effektivisere og finne måter å spare 
penger på. 

 På oppdrag fra Landbruks- og Matdepartementet (LMD) gjennomførte Mattilsynet en 
samfunnsøkonomisk analyse av pærebrannforvaltningen i 2013-2014. Intensjonen har siden 
vært at Mattilsynet skulle anbefale en framtidig forvaltning av pærebrann som minimerer tap på 
grunn av sykdommen for ulike aktører, inkludert det offentliges ressursbruk.  

 For et par år siden ble det åpnet opp for import av plantemateriale av kjernefrukt. Dette 
innebærer at man aksepterer en noe økt smitterisiko. Det har derfor vært behov for å se på 
innenlands forvaltning av pærebrann også i lys av dette. 

 
Forskriften som nå sendes på høring, er en del av dette arbeidet. Arbeidet omfatter også:  

 Vurdere behov for endringer i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om 
plantehelse) – endringsforskriften ble fastsatt av LMD 10. desember 2018 og trådte i kraft 1. 
januar 2019. 

 Revurdere målsettingen med pærebrannforvaltningen – dette inngår som en del av arbeidet 
med ny soneinndeling og omtales her. 

 Oppdatere Mattilsynets faglige beredskapsplan for pærebrann – dette vil bli gjennomført når 
denne soneforskriften er fastsatt. 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/rapporter_fra_aksjon_paerebrann.6171
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Klimaet endrer seg, og i seinere år har det blitt registrert høye temperaturer i september og oktober 
i områder med pærebrann. Mottakelige vertplanter blomstrer til godt ut i oktober, og biene flyr. 
Ettersom bier er en av smitteveiene for pærebrann, representerer denne nye situasjonen en økt 
risiko. Mattilsynet finner det derfor nødvendig å forlenge perioden med flytteforbud for bikuber.  
 
Dagens forskrift om tiltak mot pærebrann definerer bekjempelsessone (kommuner med smitte) og 
observasjonssone (nabokommuner til kommuner med smitte). Som nevnt ovenfor, bekjempes ikke 
pærebrann lenger i regi av Mattilsynet alle steder. Det vil si at ikke alle utbrudd i bekjempelsessona 
bekjempes. Det har derfor vært behov for å endre forskriften, slik at soneinndelingen blir mer i tråd 
med praksis. 
 
 
 

Innholdet i forskriftsutkastet  

 
§ 3. Opprettelse av kontrollområder 
Vi foreslår å opprette tre kontrollområder: pærebrannsone, bekjempelsessone og forebyggende 
sone. Både pærebrannsona og bekjempelsessona omfatter områder med smitte av pærebrann, 
men håndteringen av sjukdommen i de to sonene vil være ulik. Forskriften blir dermed i tråd med 
praksis, slik den har utviklet seg. Forebyggende sone omfatter områder uten pærebrann.  
 
Sonene omfatter kommuner eller del av en kommune. Det blir nødvendig å oppdatere forskriften 
ved sammenslåing av kommuner og fylker ved neste årsskifte. Hvis kommunene som slås 
sammen til en ny kommune, har ulik status mht. pærebrann, vil dette bli tatt hensyn til.  
 
Hovedmålet med bekjempelsesstrategien er å hindre spredning av pærebrann til områder med 
kommersielt viktig fruktproduksjon og andre områder uten smitte, og forslag til soneinndeling og 
hvilke tiltak som skal gjennomføres i de forskjellige sonene, er med bakgrunn i dette.  
 
I pærebrannsona vil pærebrann i stor grad anses som etablert. Utbrudd vil ikke bli bekjempet av 
Mattilsynet, med mindre det er i eller i nærheten av en virksomhet som omsetter vertplanter for 
pærebrann. Bekjempelsestiltak vil i så fall bli iverksatt for å hindre at sjukdommen spres med 
planter i omsetningen. Mattilsynet vil også, som forebyggende tiltak, føre tilsyn med slike 
virksomheter og deres nærområde iht. bestemmelsene i forskrift om plantehelse § 5, jf. vedlegg 4B 
nr. 1. Dette omfatter inspeksjoner på produksjonsstedet, overvåking i nærområdet og fjerning av 
eventuelle planter av bulke- og pilemispel i nærområdet. Områder hvor pærebrann har vært lenge, 
områder med mye pærebrann eller hvor det er andre grunner til at man ikke anser det som aktuelt 
å utrydde sjukdommen, vil tilhøre denne sona. Femten kommuner i Hordaland, fire kommuner i 
Vest-Agder og nitten kommuner og del av en annen kommune i Rogaland foreslås å tilhøre 
pærebrannsona.  
 
I bekjempelsessona vil utbrudd av sjukdommen bli bekjempet i regi av Mattilsynet for å utrydde 
pærebrann på sikt, og for å hindre spredning til områder uten smitte. Områder hvor pærebrann 
nylig er påvist, områder med lite smitte eller områder i smittefronten vil kunne tilhøre denne sona. 
Sju kommuner i Møre og Romsdal, to i Sogn og Fjordane, en i Hordaland, og en kommune og del 
av en annen kommune i Rogaland foreslås å tilhøre bekjempelsessona. 
 
I forebyggende sone, som omfatter områder uten pærebrann, vil friske planter av bulkemispel og 
pilemispel kunne bli fjernet for å etablere en buffer mot spredning til viktige fruktområder eller til 
andre deler av landet. Områder i nærheten av smittefronten, områder med viktig kommersiell 
fruktdyrking eller områder i nærheten av slik fruktproduksjon vil kunne tilhøre denne sona. To 
kommuner i Møre og Romsdal, fem i Sogn og Fjordane, elleve i Hordaland, en i Rogaland og en i 
Aust-Agder foreslås å tilhøre forebyggende sone.  
 
Det legges opp til at soneinndelingen skal være dynamisk. Når pærebrann påvises i en ny 
kommune, vil forskriften bli endret slik at kommunen tilhører bekjempelsessona. En slik 
forskriftsendring vil skje som en hasteforskrift og uten høring. Hvis bekjempelsen i et område 
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lykkes, og pærebrann ikke blir funnet etter grundig overvåking i en periode, vil kommunen fjernes 
fra bekjempelsessona. Hvis bekjempelse i et område derimot ikke ser ut til å lykkes, og 
sjukdommen må anses som etablert, vil kommunen bli flyttet fra bekjempelsessona til 
pærebrannsona. Ved behov for å iverksette forebyggende tiltak i andre områder enn de som 
allerede inngår i forebyggende sone, kan nye kommuner bli tilføyd i denne sona.  
 
Det følger av gjeldende faglige beredskapsplan for pærebrann at formålet med 
bekjempelsesplanen blant annet er å bekjempe utbrudd av pærebrann på en sikker og effektiv 
måte og redusere smittepresset i områder med smitte. Dette vil endres med forslaget til ny 
pærebrannforskrift. Utbrudd av pærebrann vil kun bekjempes i områder tilhørende 
bekjempelsessona og i og rundt virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann i 
pærebrannsona. I andre områder vil vi hverken bekjempe utbrudd eller iverksette tiltak for å 
redusere smittepresset. Som nevnt tidligere, har praksisen de siste årene vært at ikke alle utbrudd 
bekjempes. Dette har så langt omfattet åtte kommuner, men framover vil det gjelde 38 kommuner 
og del av en annen kommune.  
 
 
§ 4. Registrering av virksomheter 

Forskrift om plantehelse stiller krav til virksomheter som produserer vertplanter for pærebrann for 
omsetning. Dette følger av forskriften § 5 jf. vedlegg 4B nr. 1. I og med at planter i omsetningen 
kan spre pærebrann til andre deler av landet, er det viktig at også virksomheter som ikke 
produserer, men kun omsetter vertplanter for pærebrann er seg sitt ansvar bevisst og har fokus på 
pærebrann og hvilke krav regelverket stiller til denne type virksomheter. 

Dagens pærebrannforskrift har bestemmelser om at alle virksomheter som er lokalisert i 
bekjempelsessona og som omsetter vertplanter for pærebrann, skal registrere sin virksomhet hos 
Mattilsynet. Vi foreslår nå å utvide denne plikten og å innføre krav om at virksomheter som 
omsetter vertplanter for pærebrann, og som befinner seg i enten pærebrannsona eller 
bekjempelsessona, i tillegg til å registrere sin virksomhet hos Mattilsynet også skal innføre og 
utøve internkontroll. Det henvises til forskrift om plantehelse §§ 7 og 9, hvor kravene til henholdsvis 
registrering og internkontroll står. Noen av disse virksomhetene omfattes av § 7 i forskrift om 
plantehelse i egenskap av å produsere planteskoleplanter for omsetning (§7 a)), oppbevare og 
omsette planteskoleplanter i mer enn fem måneder i året (§7 b)) eller importere planter (§ 7 f)), 
men § 4 i utkast til ny forskrift sikrer at også de virksomhetene som ikke allerede er omfattet av 
kravet om internkontroll i forskrift om plantehelse § 7, skal registrere sin virksomhet og innføre og 
utøve internkontroll. Det å innføre og utøve internkontroll innebærer blant annet at virksomheten 
skal kartlegge risiko for overtredelse av gjeldende regelverk ut fra virksomhetens aktiviteter. Videre 
må virksomheten iverksette tiltak for å redusere denne risikoen, og sørge for å ha rutiner for å 
avdekke, rette opp og hindre gjentakelser av overtredelser. 

 

§ 5. Beskjæring og kantklipp langs veier 
Vi foreslår å stille krav om at virksomheter som beskjærer vertplanter for pærebrann eller utfører 
kantklipp langs veier i pærebrannsona og bekjempelsessona, skal vaske og desinfisere maskiner 
og utstyr før de tas ut av sona.  
 
Det som er nytt i forhold til tilsvarende krav i dagens forskrift, er at vi foreslår at slik vasking og 
desinfisering også skal skje før maskiner og utstyr flyttes fra pærebrannsona, hvor pærebrann 
anses etablert, til bekjempelsessona, hvor pærebrann skal bekjempes med tanke på utrydding. Det 
er generelt sett mer smitte av pærebrann i områdene som hører til pærebrannsona enn i 
bekjempelsessona. Reingjøring og desinfeksjon av maskiner og utstyr som brukes til beskjæring 
og kantklipp vil derfor være et viktig tiltak for å hindre ny smittespredning til bekjempelsessona og 
for dermed på sikt få utryddet pærebrann i disse områdene. 
 
Ved flytting av utstyret motsatt vei, dvs. fra bekjempelsessona til en tilgrensende pærebrannsone, 
vil det derimot ikke være krav om dette. 
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§ 6. Flytting av bikuber  
Pærebrann kan spres med bier. Infiserte planter skiller ut bakterieslim på greina, i blomsten eller 
på pollen. Bakterieslimet kleber seg lett til insekter, for eksempel bier, og dermed kan bakterien 
overføres til de neste blomstene som bia besøker. Bier er derfor oppført som et smittebærende 
emne for denne skadegjøreren i forskrift om plantehelse § 4 vedlegg 2, bakterier, nr. 3.   
 
Birøktere flytter ofte sine bikuber i løpet av sesongen for å kunne nyttiggjøre seg blomstring på 
ulike planteslag. Blant annet er det vanlig å flytte på lyngtrekk. Flere av områdene med pærebrann 
er attraktive som lyngtrekk. For å hindre at slik flytting medfører spredning av smitte, er det også i 
dagens forskrift restriksjoner mht. flytting av bikuber.  
 
Vi har i forslaget til ny bestemmelse om flytteforbud foretatt noen justeringer og presiseringer av 
hva som omfattes og hva som skal unntas, sammenlignet med dagens bestemmelser. Dette er på 
bakgrunn av innspill fra vår kunnskapsstøtte om hva som representerer fare for smittespredning. Vi 
bruker fortsatt begrepet bikuber, innenfor dette begrepet faller brukte bikuber, bier og yngeltavler. 
Vi foreslår å presisere at nye bikuber uten bier faller utenfor flytteforbudet.  
 
Vi foreslår at det fortsatt skal være forbudt å flytte bikuber mv. ut av områdene med smitte i 
forbudsperioden, og som følge av ny soneinndeling foreslår vi dessuten forbud mot flytting fra 
pærebrannsona til bekjempelsessona.  
 
Vi foreslår videre at dagens forbud mot å flytte bikuber inn i og innen områdene med pærebrann 
faller bort, noe som vil være en forenkling i forhold til dagens regelverk. Som unntak fra dette 
foreslår vi forbud mot å flytte bikuber til nærområdet til virksomheter som omsetter vertplanter for 
pærebrann, fordi slik flytting ville kunne utgjøre en stor risiko for smittespredning.  
 
I dagens forskrift er det forbudt å flytte bikuber i perioden fra 1. mai til 25. september. Datoene ble 
satt med utgangspunkt i vertplantenes blomstringsperiode og den perioden bier dermed kan spre 
smitte. Det foreslås nå at sluttdatoen settes til 10. oktober. Dette er med bakgrunn i pågående 
klimaendringer. I flere år har temperaturen i september og oktober vært høy. Mattilsynet har 
dessuten registrert at bulkemispel blomstrer til langt ut i oktober på flere av stedene med 
pærebrann, og biene flyr fortsatt på den tida. Generelt sett regner man med at biene flyr i 
temperaturområdet 12-37 grader. Under norske forhold veit vi at biene tar vårutflukten sin ved 
rundt 10 grader, og vi kan regne med mulig trekkaktivitet ved temperaturer fra 10 grader og 
oppover. Det er derfor svært sannsynlig at smitte kan spres hvis bikubene flyttes allerede 25. 
september. Vi ser det derfor som nødvendig å forlenge forbudsperioden.  
 
Vi foreslår også å videreføre bestemmelsen som gir Mattilsynet mulighet til å gi tillatelse til flytting 
når det ellers er forbudt etter forskriften, dersom slik flytting ikke utgjør en fare for smittespredning.   
 
 
§ 7. Fjerning av vertplanter for pærebrann  
Som nevnt ovenfor, er hovedmålet med bekjempelsesstrategien å hindre spredning av pærebrann 
til områder med kommersielt viktig fruktproduksjon og andre områder uten smitte. Vi foreslår å 
videreføre Mattilsynets myndighet til å rydde og fjerne vertplanter for pærebrann i 
bekjempelsessona og forebyggende sone. I pærebrannsona foreslår vi å bygge ned bekjempelse 
av pærebrann, fordi sjukdommen anses å være etablert.  
 
Da blir det samtidig viktig å hindre at sjukdommen spres til virksomheter som produserer eller 
omsetter vertplanter for pærebrann, for eksempel planteskoler og hagesentre, for å hindre videre 
spredning med planter i omsetningen. For å ta høyde for dette, har vi gjort endringer i 
plantehelseforskriftens krav til produksjon og omsetning av vertplanter for pærebrann i vedlegg 4B 
nr. 1, jf. § 5. Videre foreslår vi nå en bestemmelse som gir Mattilsynet myndighet til å rydde og 
fjerne vertplanter for pærebrann innenfor en avstand på 2 km fra slike virksomheter i 
pærebrannsona. Det betyr at eventuelle utbrudd av pærebrann i eller i nærheten av slike 
virksomheter kan bli bekjempet, i tillegg kan Mattilsynet fjerne friske planter av bulke- og pilemispel 
rundt virksomhetene som forebyggende tiltak.  
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Den myndigheten vi foreslår at Mattilsynet skal ha til å fjerne relevante planter, gjelder på enhver 
eiendom som befinner seg i de nærmere spesifiserte områdene. Både smitta planter og friske 
planter kan bli fjernet, dvs. enten for å bekjempe et utbrudd eller for å forebygge spredning.  
Mattilsynet har også hjemmel til å gjøre dette uten først å ha fattet et enkeltvedtak overfor eier av 
eiendommen, men eieren må være varslet i forkant. Bakgrunnen er at et utbrudd av pærebrann 
kan omfatte svært mange eiendommer. Svært mange eiendommer kan også bli berørt når friske 
vertplanter skal fjernes for å etablere en buffer for å hindre spredning videre. I løpet av en sesong 
kan det være snakk om mange hundre eiendommer. Det er vesentlig for å lykkes med 
bekjempelse av pærebrann at tiltakene skjer raskt og effektivt. Det er hensiktsmessig at 
bekjempelse foregår områdevis, på en effektiv måte og med minst mulig ressursbruk. Det vil da 
ikke være praktisk mulig for Mattilsynet å fatte enkeltvedtak overfor hver eneste eier.  
 
Bestemmelsen er en videreføring fra dagens forskrift, men denne myndigheten til Mattilsynet 
foreslås nå noe innsnevret, slik at den gjelder i bekjempelsessona, i forebyggende sone og 
innenfor en avstand på 2 km fra virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann i 
pærebrannsona. I andre situasjoner vil Mattilsynet måtte fatte enkeltvedtak overfor eieren. 

 

§ 11. Ikrafttredelse 
Vi ser for oss at forskriften vil bli fastsatt en gang i løpet av sommeren 2019 med umiddelbar 
ikrafttredelse. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at dette innebærer at den endrede 
bestemmelsen om perioden med forbud mot flytting av bikuber allerede vil gjelde inneværende år. 
 
 
 

Tilgrensende regelverk/forvaltningsområder  
 
Både dagens forskrift om tiltak mot pærebrann og forslaget til ny forskrift har bestemmelser som 
retter seg mot birøktere. Det samme gjelder forskrift om birøkt, som også forvaltes av Mattilsynet. 
Bestemmelsene knyttet til pærebrann i utkastet som nå sendes på høring, gjelder i tillegg til 
bestemmelsene i forskrift om birøkt. 
 
 
 

Konsekvensutredning 
 
Som nevnt i den samfunnsøkonomiske analysen for pærebrann som Mattilsynet gjennomførte for 
noen år siden, berører forvaltningen av pærebrann mange aktører. Hensikten med analysen var å 
utrede hvordan forskjellige forvaltningsmodeller ville slå ut med tanke på å minimere samfunnets 
tap på grunn av pærebrann. Rapporten gir oversikt over hvilke konsekvenser ulike 
forvaltningsmodeller ville få for de ulike aktørene. Ingen av forvaltningsmodellene som ble 
analysert den gangen, tilsvarer fullt og helt den strategien vi nå legger opp til. Tallene kan derfor 
ikke brukes direkte, men kun være en indikasjon.   
 
 
§ 3. Opprettelse av kontrollområder 
Konsekvenser for private hageeiere og kommunene 
I pærebrannsona må eieren sjøl fjerne planter med smitte, med mindre hagen eller grøntanlegget 
er i nærheten av virksomheter som omsetter vertplanter. Mattilsynet vil ikke bekjempe pærebrann 
på disse stedene, men vil anbefale eier å gjøre det. Kostnadene vil variere avhengig av hvor 
mange planter som skal fjernes, hvor store de er og om plantene skal erstattes med nye. 
Alternativet vil være å leve med sjukdommen, hvilket vil innebære tap av grøntanleggets prydverdi. 
Mattilsynet vil heller ikke fjerne friske planter av bulke- og pilemispel som et forebyggende tiltak. 
Eieren får da beholde friske planter av disse artene, men på sikt vil dette kunne representere 
større risiko for å få smitte inn i hagen eller anlegget. Forslaget til ny forskrift medfører at 
pærebrann skal anses som etablert i langt flere kommuner enn det som er tilfellet pr. i dag. Et stort 
antall private hageeiere og kommunale anlegg blir dermed berørt.  

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/rapporter_fra_aksjon_paerebrann.6171
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I bekjempelsessona vil utbrudd av pærebrann i privathager, kommunale parkanlegg eller 
friområder bli bekjempet av Mattilsynet, og eieren slipper å bruke egne ressurser på dette.  
Mattilsynet vil også kunne fjerne friske planter av bulke- og pilemispel som forebyggende tiltak. 
Eieren vil eventuelt få utgifter med å erstatte plantene som fjernes. Omfanget vil avhenge av hvor 
mange og hvor store planter som fjernes. Grøntanlegget vil derimot være mindre utsatt for å få inn 
smitte.  
 
I forebyggende sone vil Mattilsynet kunne fjerne friske planter av bulke- og pilemispel. Eieren vil 
eventuelt få utgifter med å erstatte plantene som fjernes. Omfanget vil avhenge av hvor mange og 
hvor store planter som fjernes. Grøntanlegget vil derimot være mindre utsatt for å få inn smitte. I 
noen tilfeller har dette arbeidet tidligere blitt organisert som en dugnad. Dette gjelder spesielt i 
fruktområdene. 
 
Konsekvenser for Mattilsynet  
I pærebrannsona foreslår vi at tiltak kun skal iverksettes i og i nærheten av virksomheter som 
omsetter vertplanter for pærebrann. I åtte kommuner er allerede forvaltningspraksis slik, mens med 
forslaget til ny forskrift vil sona omfatte 38 kommuner. Med unntak av seks av disse kommunene, 
som rapportene fra Aksjon pærebrann ikke oppgir tall for, var det totale forbruket for 2015, 2016 og 
2017 på henholdsvis 3,5 millioner, 2,7 millioner og 2,2 millioner kroner i de områdene som vi 
foreslår skal tilhøre denne sona. Dette gir et gjennomsnittlig forbruk pr. år på 2,8 millioner kroner. 
Det vil fortsatt være behov for en del tiltak i pærebrannsona. I denne sona er det anslagsvis ca. 50 
virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann. Relevante vertplanter er i stor grad allerede 
fjernet rundt mange av disse virksomhetene, og arbeidet vil derfor hovedsakelig gå ut på å fjerne 
planter som eventuelt har spirt opp siden sist. Når det gjelder reine omsetningsbedrifter, legger vi 
dessuten opp til at innsatsen framover skal risikovurderes, dvs. at utsalgsstedets beliggenhet, dets 
handelsmønster og hvor mange vertplanter som omsettes, vil få betydning for i hvilken grad vi skal 
iverksette tiltak. Vi mener derfor at det er mulighet for innsparinger i denne sona.  
 
Vi vil framover ha størst fokus på bekjempelsessona, hvor målsetningen er å skulle utrydde 
sjukdommen på sikt. Vi foreslår at elleve kommuner og deler av en kommune skal tilhøre denne 
sona. I årene 2015, 2016 og 2017 er det rapportert om et totalforbruk på hhv. 313 000, 252 000 og 
1 152 000 for disse. Det økte forbruket i 2017 skyldes at pærebrann ble funnet i fire nye kommuner 
i Møre og Romsdal. Smittesituasjonen, som vil kunne variere fra år til år, vil ha betydning for 
forbruket. Vi må også regne med at pærebrann vil bli påvist i nye kommuner, hvilket vil legge 
beslag på ressurser. Det er derfor realistisk at forbruket i denne sona vil øke noe.  
  
Vi foreslår at 20 kommuner skal tilhøre forebyggende sone. I noen av dem er det for årene 2015, 
2016 og 2017 rapportert om et totalforbruk på henholdsvis 107 000, 683 000 og 277 000. Rydding 
av Grimstad som en buffer mot spredning oppover kysten mot Østlandet startet i 2016, og forklarer 
det økte forbruket dette året. Rapportene oppgir ikke tall for seks av kommunene som vi foreslår 
skal tilhøre sona. I noen av kommunene er det tidligere gjort en betydelig innsats med å fjerne 
bulke- og pilemispler, men også på disse stedene vil det være behov for å følge med på om planter 
har spirt opp siden sist. Vi legger ikke opp til at alle kommunene skal ryddes hvert år, men 
innsatsen vil bli fordelt på kommunene og over tid. Vi ser også for oss at innsatsen i denne sona vil 
avhenge mye av hvordan smittesituasjonen i bekjempelsessona er og eventuelle utbrudd i nye 
kommuner.  
 
Med bakgrunn i det som er nevnt ovenfor, mener vi at budsjettet for pærebrannarbeidet framover 
bør være i den størrelsesorden som det som ble brukt i 2018, dvs. 3 millioner kroner. 
 
Konsekvenser for plantehelsen 
Intensjonen med den nye strategien er å beskytte mot spredning til områder med viktig 
fruktproduksjon og til andre deler av landet. Endringen vurderes å ha positive effekter for disse 
områdene. Rapporten fra den samfunnsøkonomiske analysen for pærebrann fra desember 2013 
bruker et gjennomsnittlig årlig avlingstap på 4 % i epleproduksjonen og 10% i pæreproduksjonen i 
beregningene for virkninger for fruktdyrkinga. Dette var med bakgrunn i omtalen av konsekvenser 
av pærebrann for fruktdyrkere i rapporter fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fra 2007 
og 2013 og et innhentet anslag for avlingstap pga. frukttrekreft og skurv fra fruktmiljøet på både 

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingavparebrannerwiniaamylovorainorge.4.645b840415d03a2fe8f1242f.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/vurderingavkonsekvenseraveninnenlandsforvaltningavparebranninorgetilsvarendeeusminstekrav.4.175083d415c86c573b59c6d5.html
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Vestlandet og Østlandet. VKM (2013) mente at et angrep av pærebrann ville kunne sammenlignes 
med disse skadegjørerne. Pærebrann er en sjukdom som opptrer sporadisk og gir liten skade i år 
med ugunstige klimaforhold, men kan resultere i store tap i år med gode forhold. Følgende er 
hentet fra en rapport fra Bioforsk, som VKM referer til i 2007: «indikerer at blomsterinfeksjon i epler 
vil oppstå i ett av ni år på Ullensvang og to av ti år på Njøs. Med kraftige infeksjoner hvert femte år 
vil gjennomsnittlig årlig avlingstap av epler være på 3,1 mill NOK.» 
 
Innen pærebrannsona vil sjukdommen derimot spre seg videre, smittepresset vil kunne øke og 
sjukdommen vil bli ansett som etablert i større områder enn den er i dag. For disse områdene 
vurderes endringen å ha negative effekter.  
 
Konsekvenser for naturmangfoldet 
Artsdatabanken vurderer bulkemispel til: «å ha en svært høg økologisk risiko, som en kombinasjon 
av stort invasjonspotensial og en stor økologisk effekt. Den fortrenger andre busker, etablerer et 
busksjikt i naturtyper som ikke naturlig har et slikt et, kan konkurrere med hjemlige busker og trær 
om fugler som spredningsvektor, og den er vektor for en alvorlig plantesykdom (pærebrann).» 
Pilemispel vurderes til: «potensielt høg økologisk risiko fordi den er sykdomsvektor.» 
Artsdatabanken har ikke risikovurdert pærebrann i de siste rundene, da bakterier ikke vurderes, 
men i en tidligere runde, i 2007, ble sjukdommen vurdert til høy risiko, som den gangen var øverste 
kategori.  
 
Vi vurderer at det vil være gunstig mht. naturmangfoldet at Mattilsynet fortsatt vil fjerne friske 
bulke- og pilemispler og bekjempe pærebrann i bekjempelsessona og i nærområdet til 
virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann i pærebrannsona. Det samme gjelder det å 
fjerne friske bulke- og pilemispler i forebyggende sone. 
 
 
§ 4. Registrering av virksomheter 
For virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann, som er lokalisert i pærebrannsona eller 
bekjempelsessona og som ikke allerede plikter å innføre og utøve internkontroll, vil forslaget til ny 
forskrift innebære nye oppgaver. I tillegg til at virksomheten skal ha oversikt over organisering og 
ansvarsforhold og ha nødvendig dokumentasjon på ulike forhold, innebærer internkontrollen at 
virksomheten skal:  

 kartlegge risiko for overtredelse av bestemmelsene i gjeldende regelverk ut fra 
virksomhetens aktiviteter og iverksette tiltak for å redusere risikoen 

 ha rutiner for å avdekke, rette opp og hindre gjentakelser av overtredelser 

 foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 
forutsatt. 

 
Totalt er det ca. 60 virksomheter av denne kategorien i disse områdene, og det er kun ytterst få 
som ikke allerede plikter å ha internkontroll.     
 
Mattilsynet vil også få nye oppgaver som følge av dette. Vi skal revidere virksomhetenes 
internkontrollsystem og vil måtte avsette tid til det. Dette arbeidet vil føres på det ordinære 
budsjettet til Mattilsynet. Endringen vurderes å få liten konsekvens for Mattilsynet pga. det lave 
antallet virksomheter. 
 
Endringen vurderes å få positive konsekvenser for plantehelsen.  
 
 
§ 5. Beskjæring og kantklipp langs veier 
For vegvesenet og andre som beskjærer vertplanter for pærebrann eller utfører kantklipp langs 
veier, innebærer det nye forslaget at maskiner og utstyr også skal vaskes og desinfiseres før de 
kan flyttes fra pærebrannsona til bekjempelsessona. Av de kommunene som foreslås å høre til 
hhv. pærebrannsona og bekjempelsessona, er det fem av kommunene i bekjempelsessona i 
Hordaland og Rogaland som er naboer til kommuner i pærebrannsona. For virksomheter som 
beskjærer og utfører kantklipp i disse områdene, vil endringen kunne få konsekvenser, avhengig 
av hvor og i hvilken rekkefølge de forflytter seg. Pr. i dag vil endringen mest sannsynlig ikke få 
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konsekvenser for virksomheter som opererer i andre fylker, men dette vil kunne endre seg ved 
eventuelle seinere endringer i soneinndelingen.     
 
Endringen vurderes å få liten eller ingen konsekvens for Mattilsynet og positive konsekvenser for 
plantehelsen. 
 
 
§ 6. Flytting av bikuber  
Konsekvenser for birøktere 
For birøktere vil det være en fordel at de også i forbudsperioden vil kunne flytte bikuber inn i og 
innen områder med smitte. De vil da slippe å søke om tillatelse til dette, slik mange har gjort med 
dagens bestemmelser.  
 
At forbudsperioden forlenges, vil kunne gi økte kostnader i forbindelse med innvintring av biene, 
som gjerne skjer i september. Det vil da kunne bli behov for å måtte reise ekstra til 
vandringsplassen blant annet for å fôre biene. Omfanget av kostnadene vil avhenge av hvor lang 
avstand det er mellom vandringsplassen og hjemplassen. Innesperring av biene i 48 timer vil 
kunne gjøre det mulig å flytte før forbudsperioden er over. Mattilsynet vil, etter søknad, og i 
situasjoner hvor flytting ikke representerer risiko, kunne gi tillatelse til å flytte tidligere. Mattilsynet 
vil fortsatt samarbeide med birøkterne om å finne løsninger, for eksempel vurdere om det kan 
være steder nærmere hjemplassen, hvor bikubene kan mellomlagres. 
 
Forslaget om at det skal være forbudt å flytte bikuber til arealer innenfor 2 km fra grensa til 
virksomheter som omsetter vertplanter i pærebrannsona og bekjempelsessona, kan gjøre det mer 
omstendelig å få nye bifolk inn til en bigård som befinner seg på slike steder. Dette kan gjelde for 
både etablerte birøktere og nye som ønsker å starte opp. Mattilsynet vil, etter søknad, kunne gi 
tillatelse til slik flytting og vil samarbeide med de birøkterne det måtte gjelde for, for å finne 
løsninger. Status mht. pærebrann på stedet hvor bifolket kommer fra, vil da ha betydning. 
Mattilsynet vil utvikle en kartløsning for å informere om hvor de aktuelle virksomhetene som 
omsetter vertplanter, slik at birøkterne lett kan får oversikt over dette. Vi vurderer det som lite 
sannsynlig at innføringen av denne bestemmelsen vil skape store ulemper for birøktere, ettersom 
virksomhetene det er snakk om, hovedsakelig ikke er i områder som det er attraktivt for birøktere å 
flytte sine bikuber til.  
 
Konsekvenser for Mattilsynet 
Med dagens bestemmelser behandler Mattilsynet ca. 100 søknader om tillatelser til å flytte bikuber 
i forbudsperioden pr. sesong. Hovedsakelig gjelder dette søknader om tillatelser til å kunne flytte 
inn i eller innen dagens bekjempelsessone. Dette vil nå falle bort. På den annen side vil det med 
ny ordning også kunne komme søknader om tillatelser til å flytte bikuber, men vi forventer at det 
totale antallet søknader blir redusert. Vi vurderer derfor at endringene vil kunne medføre noe 
mindre ressursbruk for Mattilsynet. 
 
Konsekvenser for plantehelsen 
Med bakgrunn i det som tidligere er nevnt om klimaendringer, høye temperaturer i høstmånedene 
og bulkemispel som blomstrer til ut i oktober i flere av områdene med pærebrann, vurderes 
forlengelse av forbudsperioden å få positive konsekvenser for plantehelsen. Det samme gjelder det 
at det fortsatt skal være forbudt å flytte bikuber til arealer innenfor 2 km fra grensa til 
omsetningsvirksomheter i pærebrannsona og bekjempelsessona. 
 
Vi vurderer at det å kunne flytte bikuber inn i og innen områder med smitte vil kunne medføre en 
noe forhøyet risiko for smittespredning. Ut fra en helhetsvurdering av tiltakene og tatt i betraktning 
den forenklingen det innebærer for birøkterne, vurderer vi likevel denne risikoen som akseptabel. 
 
 
§ 7. Fjerning av vertplanter for pærebrann  
Endringer i denne paragrafen gjelder først og fremst at det presiseres at hjemmelen til å kunne 
fjerne vertplanter etter kun å ha varslet eier, begrenses til bekjempelsessona, forebyggende sone 
og innenfor en avstand på 2 km fra virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann i 
pærebrannsona. 
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Endringen innebærer en innstramming med hensyn til hvor Mattilsynet kan fjerne vertplanter uten 
først å ha fattet et enkeltvedtak overfor eier. For øvrig henvises det til omtale av konsekvenser av 
soneinndelinga i § 3, da dette må ses i sammenheng med hvilke områder som foreslås å tilhøre de 
ulike sonene.  
 
 
 

Høringssvar 

Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside: Ny forskrift om kontrollområder for å 
forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora). Alle høringssvar vil bli 
offentliggjort. 

Høringsfrist: 14. juni 2019 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Are Tømmerberg Sletta 
Seksjonssjef 
 
  

 
Vedlegg:  

 Forslag til forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann 
(Erwinia amylovora) 

 Høringsliste 

 Kart 
 

 
 

 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/ny_forskrift_om_kontrollomraader_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_paerebrann_erwinia_amylovora.33955
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/ny_forskrift_om_kontrollomraader_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_paerebrann_erwinia_amylovora.33955

