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BESTILLING AV UTTALELSE VEDRØRENDE PÆREBRANN
Bakgrunn
Mattilsynet har i brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), datert 14.11.2012, fått i oppdrag
å gjennomføre en kost- nyttevurdering av forvaltningstiltak mot pærebrann og heksekost. I
oppdraget fra LMD inngår også å vurdere om VKMs risikovurdering av pærebrann fra 2007 bør
oppdateres, evt. om nye vurderinger bør innhentes. I dialog med VKM har Mattilsynet kommet fram
til følgende bestilling:
Bestilling
Mattilsynet ber VKM uttale seg om hvilke konsekvenser en innenlands forvaltning av pærebrann i
Norge tilsvarende EU’s minstekrav vil ha:
1. For spredning av pærebrann på kort og på lang sikt (30 år) innen fruktproduksjon og innen
grøntanlegg og privathager
2. For kommersiell fruktproduksjon (avlingstap)
3. For planteskoler, grøntanlegg, privathager mm. (avlingstap, tap av prydverdi)
Ad. punkt 1: Mattilsynet legger til grunn at med nåværende innenlandske forvaltning av pærebrann
har sykdommen til i dag spredd seg med en hastighet av 2 kommuner pr. år.
Forvaltning iht. EU’s minstekrav innebærer at det offentlige tilsynet kun er i planteskoler som
produserer vertplanter for pærebrann. Det gjennomføres en årlig visuell inspeksjon av alle
vertplanter i planteskolen og vertplanter i synlig avstand fra planteskolens grense. Ved påvisning
av pærebrann i en planteskole vil følgende bekjempelsestiltak bli iverksatt:
• Destruksjon av plante med smitte
• Omsetningsforbud til både destruksjon og oppfølgende inspeksjoner etter 2 og 4 uker er
gjennomført.
Språk
Mattilsynet ber om at den forenklede risikovurderingen skrives på norsk.
Tidsramme
Det bes om et endelig svar på bestillingen innen 15. oktober 2013.
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