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BESTILLING AV VURDERINGER ANGÅENDE ANOPLOPHORA 
CHINENSIS 

Mattilsynet vil med dette bestille en vurdering av potensialet for innførsel, etablering og skade av 
Anoplophora chinensis i Norge, samt en vurdering av effektivitet av aktuelle plantesanitære tiltak 
rettet mot de viktigste potensielle innførselsveiene for denne arten. Mattilsynet vil benytte VKMs 
rapport som grunnlag for å vurdere om Anoplophora chinensis bør reguleres som en 
karanteneskadegjører i Norge og om spesifikke plantesanitære tiltak bør innføres for å hindre 
introduksjon.

Bakgrunn
Anoplophora chinensis  er rapportert som en planteskadegjører på en rekke arter av løvtrær.  Den 
er oppført på EPPOs A2 liste, hvilket innebærer at EPPO anbefaler at medlemsland som befinner 
seg i risikoutsatt område, regulerer arten som en karanteneskadegjører.

Anoplophora chinensis finnes utbredt i Asia. I Europa har den flere ganger vært påvist i forbindelse 
med løvtrær (spesielt lønn) importert fra Kina og Japan. I noen europeiske land har det også vært 
lokale utbrudd de siste årene. Selv om det drives bekjempingstiltak, kategoriserer EPPO i dag 
Anoplophora chinensis som tilstedeværende i Europa. Arten er ikke kjent å forekomme i Norge og 
er så langt ikke påvist i forbindelse med importsendinger.

I EUs plantehelseregelverk (jf Council Directive 2000/29) er Anoplophora chinensis regulert ved at 
arten er oppført på listen over planteskadegjørere som er forbudt å innføre og spre. I tillegg er det 
midlertidige spesifikke krav til innførsel av planter av enkelte vertplanteslag. 
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EPPO Reporting Service 2008 – 2011
PQR – EPPO Database on quarantine pests

EU
Council Directive 2000/29: Annex 1
COMMISSION DECISION of 7 November 2008 on emergency measures to prevent the 
introduction into and the spread within the Community of Anoplophora chinensis (Forster):
Commission Decision 2008/840 as last amended by Commission Decision 2010/380/EC, 

Van der Gaag DJ, Ciampitti M, Cavagna B Maspero M and Hérard F, 2008. Pest risk analysis 
Anoplophora chinensis. Plant Protection Service, Wageningen, The Netherlands.

EFSA: Scientific Opinion on a technical file submitted by the Japanese Authorities to support a 
derogation request from the EU import requirements for bonsai and topiary trees that are host 
plants of Anoplophora chinensis. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1849.htm

Oppdrag
Mattilsynet ønsker en vurdering av relevans av eksisterende europeiske risikovurderinger av 

Anoplophora chinensis  for norske forhold. I tillegg ønskes spesielt vurdert: 

1. Hvilke patways/smitteveier som representerer den høyeste sannsynligheten for innførsel til 
Norge.

2. Potensialet for etablering, spredning og skade (på dyrkede planter, grøntanlegg og vill   
vegetasjon) for Anoplophora chinensis i Norge.

3. Identifisering og vurdering av mulige effektive tiltak for å sikre smittefrie planter i 
planteskoler som ligger i områder der Anoplophora chinensis er etablert.

4. Oppsummering av dagens kunnskap om utbredelsen av denne arten.

Ønsket ferdigstillelse av risikovurderingen: innen 01.12.2011.

Med hilsen

Kåre O. Larsen
seksjonssjef


