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Vedr.: Høring om oppheving av Forskrift for godkjenning av
importorer av levende planter og plantedeler
Vi viser til brev datert 02.10.2003 vedrørende høring om oppheving av forskrift om
godkjenning av importører av levende planter og plantedeler hvor det bl.a. framgår at
Blomstergrossistenes Landsforbund er høringsinstans.
Vi har levd med denne forskrifien siden 1993, og vi mener den har hatt, og har, en viktig
misjon i hovedsak på to områder. Det er på det phytosanitære området og når det gjelder
den preventive virkning forskriften har med hensyn til å etterleve det importregelverketvi
til enhver tid må forholde oss til. Vi ønsker derfor primært at forskrifien videreføres.
Dersom Departementet ikke finner å kunne videreføre forskrifien, henstiller vi så sterkt vi
kan om at våre argumenter tillegges vekt slik at alternative ordninger styrkestilstrekkeh-g til
også å kunne ivareta disse.

Det phytosanitære området
Vi har fortsatt en veldig god plantehelse i Norge. Dette er viktig å ta vare på, primært for
hindre økonomisk tap i norske produksjonsgartnerier som følge av angrep fra farlige
planteskadegjørere. Import av ferdigvare er en potensiell kilde for spredning av farlige
skadegjørere, og hele bransjen er opptatt av å minimalisere faren for dette.
Blomstergrossistenes Landsforbund ser på Forskrift for godkjenning av importørersom et
viktig virkemiddel i arbeidet for å begrense spredning av farlige skadegjørere. Forskrifien
har bestemmelser om at godkjente importører av potteplanter skal disponere tilfredsstillende
lager og ha tilstrekkelig faglig kompetanse. Begge disse vilkårene er viktige for å begrense
spredning av farlige skadegjørere som kan komme til Norge via importerte potteplanter. De
fleste importører har et effektivt distribusjonssystem. Via dette distribusjonssystemet kan
farlige skadegjørere spres over store deler av landet i løpet av kort tid. Det er da avgjørende
at smittet plantemateriale stoppes så tidlig i verdikjeden som mulig. Alle seriøse importører
stiller strenge krav til sine leverandører om at de har effektive kontrollmtiner før varene
sendes fra eksportland. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig, og vi har de siste årene hatt
flere tilfeller der smittet plantemateriale er oppdaget på importørens lager. Statens
landbrukstilsyn har rutiner for kontroller av innkommende plantepartier, men har ikke
kapasitet til å kontrollere alle. Et effektivt kontrollsystem krever derfor at også importøren
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har tilstrekkelig kunnskap til å avdekke mistenkelige tilfeller og varsle Statens
landbrukstilsyn ved mistanke. Denne plikten oppheves naturligvis ikke selv om forskrifien
oppheves, men det blir da ikke stillet krav til importøren om å ha tilfredsstillende lager som
gir kontrollmyndigheten gode vilkår for å gjennomføre kontrollen, og heller ikke formelle
krav om kompetanse fra importørens side.

Forskriftens preventive virkning
En ordning som krever autorisasjon for å få anledning ti] å importere, innebærer også en
sanksjonsmulighet mot importører som ikke etterlever regelverket. Dagens modell gir
muligheter for å ta fra importører autorisasjonen dersom forskrifien ikke følges. Så vidt
Blomstergrossistenes Landsforbund kjenner til, er denne sanksjonsmuligheten ikke brukt
hittil. Bakgrunnen for dette kan nettopp være frykten for å miste autorisasjonen slik at
alvorlige brudd på forskriften har vært unngått. Så lenge vi har et regelverk for import av
potteplanter, fastsatt av våre politiske myndigheter i forhandlinger med våre
handelspartnere, og for å gi norsk produksjon en beskyttelse, må vi også sette inn
tilstrekkelige virkemidler for at regelverket etterleves. Det er betydelige potensialer for
økonomisk gevinst ved omgå tolivemet. Risikoen for å bli tatt er liten, og de mest brukte
straffereaksjonene når det oppdages omgåelser av tolivemet, er etter vår mening for milde i
forhold til potensialet for gevinst. Tas autorisasjonsordningen bort, mistes en
sanksjonsmulighet som er effektiv dersom den tas i bruk, men også som et ris bak speilet for
importører som gjentatte ganger blir tatt i å omgå eller bryte regelverket.

Annet
Gjeldende forskrift er lite byråkratisk. Den er godt innarbeidet og kjent i bransjen. Den er
ikke konkurransehemmende da det har vært forholdsvis enkelt å få godkjenning. Kravene
for å bli godkjent, må også kunne sies å være enkle å tilfredsstille sett i forhold til de
betydelige økonomiske verdier som står på spill for norsk gartnemæring ved spredning av
farlige skadegjørere og omgåelse av importvemet.
På denne bakgrunn er det vår klare holdning at Forskrift om godkjenning av importører av
levende planter og plantedeler må videreføres.
Med vennlig hilsen
Blomstergrossistenes Landsforbund

Einar Li/land

