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Ås, 25. november 2003

Landbruksdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo

Høring om oppheving av forskrift om godkjenning av importører av levende planter og
plantedeler, ref. 03/00646
Uenressursutvalget for skogtrær og Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket er to
utvalgt som er nedsatt av Landbruksdepartementet. Genressursutvalget skal m.a. være
rådgivende og gi informasjon angående spørsmål om skogsgenetiske ressurser til
forvaltningen. Kontrollutvalget skal påse at intensjoner og bestemmelser i Forskrl/i om
skogfro og skogplanter blir fulgt opp.
De to utvalgene er blitt gjort kjent med at Landbruksdepartementet har sendt ut en boring om
oppheving av Forskrl/i om godkjienning av importører av levende planter ogplantedeler. Selv
om utvalgene formelt ikke står på listen over høringsinstanser, ønsker begge å gi en uttalelse
om saken.
Det foregår i dag et utstrakt salg over landegrensene av planter, også av planter til
skogbruksformål. Det er grunn til å vente at tilbudet av planter på det internasjonale markedet
vil øke og at det kan bli et større volum i importen av planter. I Norge er klimaet generelt
hardt og det er stor variasjon i klimatiske forhold. Det er derfor spesielt viktig at planter som
skal settes ut i norsk natur, er tilpasset de klimatiske forholdene på planteplassen. Dette krever
gode fagkunnskaper både hos den som importerer og selger planter, og i siste instans ogsåhos
forbrukeren. Innføring og utsetting av introduserte arter i naturen må også sees i sammenheng
med internasjonal konvensj oner som Norge har vedtatt.
Basert på disse forhold mener begge utvalgene at det fortsatt må stilles krav om fagkunnskap
hos den som importerer planter. Slik fagkunnskap er spesielt viktig for at informasjonen som
gis i betydelig omfang om valg av gode plantematerialer for norske forhold, kan bli forstått og
tatt hensyn til. Vi mener derfor at det ikke vil være riktig å fjerne kravet som gis i forskriften
om fagkompetanse til importører og krav til autorisering. Det er dessuten uheldig å oppheve
denne forskriften akkurat nå, mens Biomangfoldlovutvalget er i ferd med å avslutte sitt arbeid

med å vurdere det norske lovverket med hensyn til bruk og bevaring av biologisk mangfotd.
Dette utvalget skal legge fram sin innstilling i 2004. Forskriften må etter vår mening sees i
sammenheng med de anbefalinger som Biomangfoldlovutvalget kommer med.
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