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Bestilling av oppdatert risikovurdering av Phytophthora ramorum i 
Norge 
 
Mattilsynet bestiller med dette en oppdatert risikovurdering av planteskadegjøreren 
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man. Risikovurderingen skal fremskaffe 
oppdatert kunnskap som Mattilsynet trenger i vårt arbeid med fremtidig regulering av 
skadegjøreren.   

Bakgrunn  

VKM leverte i 2009, på bestilling fra Mattilsynet, en risikovurdering av Phytophthora 
ramorum i Norge (Sundheim et al. 2009). Her konkluderer VKM blant annet med at 
sannsynligheten er stor for at det også i fremtiden vil bli importert planter til Norge som er 
angrepet av skadegjøreren, og at tilgang på vertplanter og gunstig klima gir en høy 
sannsynlighet for videre etablering og spredning av P. ramorum i det meste av landet. Dog 
vises det til en del usikkerhet som gjelder størrelsen på det utsatte området, da særlig 
utbredelsen av de mest mottakelige vertplantene kan være en begrensende faktor.  
Siden risikovurderingen kom i 2009, har det vært introduksjoner av P. ramorum til Norge, 
og skadegjøreren er påvist gjentatte ganger på friland, i hagesenter og i planteskoler, mest 
på Vestlandet. Mattilsynet har i samarbeid med NIBIO gjennomført overvåkings- og 
kartleggingsprogram fra 2003 og fremover, siste gang i 2020. Vi har også gjennomført 
importkontroller og kontroller i norske planteskoler. I de tilfeller P. ramorum er påvist 
innenlands er det gjennomført saneringstiltak med formål å utrydde smitten. Plantepartier 
med påvist smitte er avvist i importkontroller.  
 
Kunnskapsgrunnlaget er endret siden siste risikovurdering. Det er økt genetisk kunnskap 
om populasjoner, linjer og kryssningstyper samt endring i risikobildet etter at sykdommen 
har blitt epidemisk i nye vertplanter som for eksempel lerk i England.    
 

Regulering 

I Norge er skadegjøreren regulert i Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres 
et al., 2001) som i 2003 ble fastsatt som et midlertidig tiltak etter § 40 i 
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plantehelseforskriften. Mattilsynet er nå i gang med å revidere vårt nasjonale 
plantehelseregelverk og i den forbindelse er det naturlig å vurdere regulering av P. 
ramorum i plantehelseforskriften. Vi har derfor sett på hvordan andre europeiske land har 
regulert skadegjøreren.   
 
EU har i sin regulering skilt mellom «EU-isolates» og «non-EU isolates». EU-isolater av P. 
ramorum er oppført som regulert ikke-karanteneskadegjører (RNQP), inkludert i del D, E 
og J i annex IV til gjennomføringsforordningen EU forordning 2019/2072, med tilhørende 
tiltak for å forhindre forekomst av skadegjøreren (EU-isolates) på planter og 
formeringsmateriale i de samme kategoriene i annex V.  Videre har EU ført opp P. 
ramorum («non-EU isolates») på lista over unionens karanteneskadegjørere som ikke er 
kjent å forekomme i EU (Annex II, part A) og med særskilte innførselskrav knyttet til 
planter og plantedeler (annex VII nr. 32.5) og tre (annex VII nr. 111), av spesifiserte 
vertsplanter med opprinnelse i Canada, Storbritannia, USA og Vietnam  
 
Storbritannia har på sin side, skilt mellom europeiske og ikke-europeiske isolater i sitt 
regelverk. De har regulert P. ramorum («non-European isolates») som 
karanteneskadegjører i The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU 
Exit) Regulations 2020 No. 1527. Schedule 1/Annex 2 – list of GB quarantine pests part A 
(Pests not known to occur in Great Britain).  I samme regulering er P. ramorum 
(«European isolates») oppført i Schedule 2/Annex 2A – List of provisional GB quarantine 
pests.  
 

Hvorfor Mattilsynet bestiller dette oppdraget   

 

Mattilsynet vil bruke vurderingen som grunnlag for fremtidig (plantehelsemessig) 
risikohåndtering av P. ramorum, inkludert vurderinger knyttet til reguleringsmessig status.    

Oppdraget 

Mattilsynet ber VKM om å gjennomføre en oppdatert risikovurdering av Phytophthora 
ramorum for Norge. I rapporten bes VKM spesielt å ta med:  
 

1. Beskrivelse av genetiske linjer, kryssningstyper og isolatgrupper av P. ramorum, 

samt oppdatert kunnskap om forekomst av disse i Norge, øvrige Europa og ellers i 

verden. Rapporten skal også gi informasjon om total utbredelse og etablering av P. 

ramorum i Norge. 

2. Oversikt over diagnostiske muligheter for å skille ulike genetiske linjer, 

kryssningstyper og isolatgrupper av P. ramorum. 

3. Oppdatert informasjon om vertsplanter for P. ramorum. 

4. Oppdatert vurdering av mulige innførselsveier for P. ramorum, inkludert hvilke 

vertsplanter og andre smittebærende emner som ved innførsel vil medfører særlig 

høy risiko for introduksjon av skadegjøreren til Norge, samt forskjeller i risiko ved 

import fra ulike land eller regioner.  

5. Oppdatert kunnskap om fremtidig potensial for etablering og utbredelse av P. 

ramorum i Norge, særlig i de områdene av landet der det så langt er gjort få eller 

ingen påvisninger i park/hage eller i naturlig vegetasjon.  

6. Risikokategorisering av P. ramorum opp mot kriterier for hva som karakteriserer en 

potensiell karanteneskadegjører eller en potensiell regulert ikke-

karanteneskadegjører for Norge. I tilfelle det er forskjeller i vurderingen for ulike 

linjer, kryssningstyper eller grupper av isolater, skal dette omtales nærmere.  
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7. Vurdering av effekter dersom P. ramorum spres ytterligere til områder i Norge der 

det hittil er registrert få eller ingen funn, inkludert konsekvensene av eventuell 

etablering av nye genetiske linjer, kryssningstyper og isolatgrupper. Herunder 

inngår potensiale for skade på ulike typer dyrka planter, skog og viltvoksende 

planter, samt eventuelt ande økonomiske og miljømessige effekter på kort og lang 

sikt. I tillegg ønskes en tilsvarende vurdering av effekter i deler av landet der 

skadegjøreren jevnlig har blitt påvist.       

8. Identifikasjon av relevante alternativer for risikoreduserende tiltak og en evaluering 

av effektivitet og gjennomførbarhet av disse:  

a. i forbindelse med import, ved innenlands planteproduksjon og i omsetning av 

planter  

b. ved funn i park/hage og i naturlig vegetasjon, inkludert vurdering av 

muligheten for å kunne utrydde eller eventuelt smitteisolering av 

skadegjøreren der den allerede påvist i Norge.  

Mattilsynet vil gjøre relevant informasjon fra overvåkings- og kartleggingsprogrammer 
tilgjengelig for VKM. 
 
Engelsk versjon av bakgrunn og mandat vil bli ettersendt innen 14.november. 
 

Språk  

Mattilsynet ønsker at risikovurderingen gjøres på engelsk med et fyldig sammendrag på 
norsk. 
 

Tidsramme 

Leveranse 1. juni 2023.   
 

Saksansvarlig i Mattilsynet 

Hilde Paulsen  
Mattilsynet, hovedkontoret, Avdeling regelverk og kontroll, seksjon planter og innsatsvarer  
 
Seksjonsleder:   
Line Ruden  
Mattilsynet, hovedkontoret, Avdeling regelverk og kontroll, seksjon planter og innsatsvarer 

 

Data, bakgrunnsinformasjon:   

• VKM – risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge (2009)  

• NIBIO plantevernleksikonet – Ramorum-greinvisning (Phytophthora ramorum)  

• Mattilsynets nettside om ramorumgreinvisning (Phytophthora ramorum).  

• EPPO (2013) Pest risk management for Phytophthora kernoviae and Phytophthora 
ramorum. EPPO, Paris – oppdatert 2021.   

• Scientific Opinion on the Pest Risk Analysis on Phytophthora ramorum prepared by 
the FP6 project RAPRA. EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 pp.] 
doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.  

• Kartlegging av Phytophthora ramorum 2020 (Herrero et al. (2021). NIBIO rapport 7 
(40))  

• Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2016 (Herrero et al. (2017) NIBIO rapport 3 
(45))  

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingavphytophthoraramoruminorge.4.645b840415d03a2fe8f16a3.html
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1597/
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/
file:///C:/Users/15451/Downloads/pra_mnf_PHYTRA_2021.pdf
https://pra.eppo.int/pra/573a8645-d75d-4e09-8ad4-e136c5ef8d2c
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/kartlegging_av_phytophthora_ramorum_i_2020.43206/binary/Kartlegging%20av%20Phytophthora%20ramorum%20i%202020
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/kartlegging_av_phytophthora_ramorum_i_2020.43206/binary/Kartlegging%20av%20Phytophthora%20ramorum%20i%202020
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/kartlegging_av_phytophthor_ramorum_2016.25998/binary/Kartlegging%20av%20Phytophthor%20ramorum%202016
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/kartlegging_av_phytophthor_ramorum_2016.25998/binary/Kartlegging%20av%20Phytophthor%20ramorum%202016
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• Skogens helsetilstand i Norge – resultater fra skogskadeovervåkingen i 2017, 
(Timmermann et al. 2018, NIBIO rapport 4 (102))  

• Phytophtora ramorum. Herreo M.L. og A. Sletten (2010): Grønn kunnskap 9 
(12):100-107.    

• Kartlegging av Phytophtora ramorum i 2008 og 2009. Herrero, M.L., Toppe B., 
Brurberg, M.B., Rafoss, T. & Sletten, A. (2010). Bioforsk rapport 5 (45).          

• Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 of 28 November 2019 

establishing uniform conditions for the implementation of Regulation (EU) 

2016/2031 of the European Parliament and the Council, as regards protective 

measures against pests of plants, and repealing Commission Regulation (EC) No 

690/2008 and amending Commission  

• Implementing Regulation (EU) 2018/2019, last amended 14 December 2021 the 

Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 

(UK Statutory Instruments 2020 No. 1527) 

• SLU, SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES Follow up 

assessment – future regulatory status of Phytophthora ramorum  

  

 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Line Ruden 
Seksjonssjef planter og innsatsvarer 

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/19834/article.pdf?sequence=2&isAllowed=y

