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Horing om oppheving av forskrift om godkjenning av importorer av levende planter og
plantedeler.
Norsk Gartnerforbund (NGF) mener at innholdet og mulighetene i dagens godkjenningsordning er viktige for næringen.
Kravet om fagkompetanse styrker forbruker gjennom at denne tilbys et kvalitetsmessig godt
plantemateriale, spesielt innenfor gruppen planteskolevarer (klimatilpasning og biologisk
mangfold). Videre mener vi kravet om fagkompetanse er viktig for den norske
planteproduksjonen gjennom at det understøtter dagens plantesanitære regelverk og forsterker
fokuset på dette. Risikoen med hensyn til innførsel (og spredning) av farlige skadegjørere er
stor. Gode faglige kvalifikasjoner hos importør vil normalt føre til at skadegjørere oppdages
tidligere enn om personer uten fagkompetanse er ansvarlige for importen.
Videre tror vi at fagkompetanse gjør at dagens regelverk om toll på potteplanter ntterføi ~es
bedre. Vi sikter ikke her nødvendigvis til bevisst juks, men til at fagkompetanse øker sjansen
for riktige tolkninger.
For norsk gartneri- og planteskolenæring er det også en fordel at det finnes en
registreringsordning som gir sanksjonsmuligheter. Dette vet vi har en oppdragende og
preventiv virkning som fører til ryddigere forhold.
I dagens forskrift stilles det krav til godkjent lager. I en del tilfeller ser vi dette som svært
hensiktsmessig, gjennom at Landbrukstilsynet gis tilfredsstillende muligheter til å kontrollere
importsendinger, der importør gjør funn som tilsier at kontrollmyndighetene skal kontaktes.
Som det går frem av argumentene ovenfor mener vi forskriften fortsatt har en funksjon. For å
sikre at norske produsenter og forbrukeres interesser blir ivaretatt best mulig foreslår NGF at
Landbruksdepartementet, før forskriften eventuelt oppheves, samler aktuelle aktører til en
gjennomgang av forskriften og annet overlappende regelverk. Dette for å se om det er mulig,
gjennom annet regelverk, å ivareta de funksjonene forskriften i dag fyller.
Videre vil vi trekke frem at Biomangfoldlovutvalget er i ferd med å avslutte sitt arbeid med å
vurdere det norske lovverket med hensyn til bruk og bevaring av biologisk mangfold. Dette
utvalget skal legge fram sin innstilling i 2004. Forskriftens fremtid bør også sees i
sammenheng med de anbefalinger som Biomangfoldlovutvalget kommer med.
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