
   

   
 

Mattilsynet 
Seksjon dyrehelse 
 

 
 

Saksbehandler: Turi Frances Calveley 
Hordern-Larsen 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 
        
        
 
 

 

 
 

SVAR PÅ HØRING OM FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM 
AVLSFREMMENDE TILTAK PÅ BIER 
 
Det vises til Landbruks- og matdepartementets høring om forskrift om endring av forskrift om 
avlsfremmende tiltak på bier med svarfrist 15. august, som ble forlenget for Mattilsynet til 19. 
august. 
 
Mattilsynet har høringsinnspill både knyttet til plantehelse og biehelse. 
 
Vurdering mht. plantehelse 
Plantesykdommen pærebrann er ved utgangen av 2018 funnet i 51 kommuner i Møre og Romsdal, 
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Sykdommen er regulert i forskrift 1. 
desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere (heretter omtalt som forskrift 
om plantehelse) og forskrift 25. april 2007 nr. 435 om tiltak mot pærebrann. Bier er oppført som 
smittebærende emne i forskrift om plantehelse § 2 vedlegg 2. Forskrift om tiltak mot pærebrann 
har blant annet restriksjoner mht. flytting av bikuber i spesifiserte områder i perioden fra 1/5 til 25/9. 
Forslag til ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann 
(Erwinia amylovora) har nylig vært på høring. 
 
Godkjenning av parestasjon for krainerbier i Øksendal i Møre og Romsdal 
Pærebrann er ikke påvist i Sunndal kommune. Endringen har ingen betydning for plantehelse.  
 
Godkjenning av reinavlsområder for henholdsvis brune bier i Oslo og Viken og krainerbier i 
Nordland 
Pærebrann er ikke påvist i Oslo, Viken og Nordland. Endringene har ingen betydning for 
plantehelse. 
 
Vurdering mht. biehelse 
Mattilsynet har sett på forslaget i lys av krav i forskrift 6. april 2009 nr. 416 om birøkt. Forskriften 
har som formål å forebygge, begrense eller utrydde sykdom hos bier. Forskriften beskriver 
regioner og soner som er opprettet for å begrense spredningen av varroa- og trakeèmidd. 
 
Godkjenning av parestasjon for krainerbier i Øksendal i Møre og Romsdal 
Når det gjelder forslag til ny parestasjon, ser vi ingen problemstillinger når det gjelder 
birøktforskriften. 

Landbruks- og matdepartementet  
Postboks 8007 Dep 
0030  Oslo   
 
 
 

Deres ref: 17/668-15  

Vår ref: 2019/115868     

Dato: 19.08.2019   

Org.nr: 985 399 077  

 

mailto:postmottak@mattilsynet.no


 

 

 
Side 2 av 2 

 

Vi ser likevel at forslaget ikke følger krav om avstand til andre registrerte bihold i dagens forskrift 
om avlsfremmende tiltak. I bakgrunnen for høringen står det at Øksendal har en naturlig 
avgrensing som gjør at krav om 20 km biefri sone fra parestasjonen ikke er nødvendig.  
Ved nærmere undersøkelse ser vi at det er registrerte bihold nærmere enn 20 km. De registrerte 
bigårdsplassene som er nærmere enn 20 km ligger «over fjellet». Det bør merkes at selv om bier 
normalt ikke trekker over fjell, vil de kunne trekke ut i fjorden. Det er under 5 km over til den andre 
siden av fjorden. 
  
Godkjenning av reinavlsområder for henholdsvis brune bier i Oslo og Viken og krainerbier i 
Nordland 
Ål og Hol kommune ligger i samme sone (B2) i birøktforskriften. Endringen har ingen betydning for 
biehelse. Hele Nordland er samme sone (A) og endringen har derfor heller ingen betydning for 
biehelse. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Marie Jahr  

 Seksjon dyrehelse, Avdeling planter og dyr 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 

 
 
 
 


