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FRAMAVLSRAPPORT TIL UTTALELSE 

Henviser til Deres brev av 3 1.03.2006 vedrørende høring av rapporten "Tilskudd til framavl 
hagebruk - Vurdering og forslag til omlegging" datert 14.03.2006. 

Mattilsynet har følgende kommentarer: 

Pkt. 4. Rammebetingelser og marked 
Dersom Norge skal implementerer EU sitt regelverk på plantehelseområdet, må det vurderes om det 
skal søkes om vernesone for enkelte skadegjørere som angriper de plantearter som det i dag er 
importforbud for i vedlegg 3. i Plantehelseforskriften. Dersom Norge oppretter slike vernesoner, vil 
dette sette krav til at planter og formeringsmateriale som importeres fia EU-land, skal komme fia 
områder med samme plantehelsestatus. Dette vil medføre begrensninger ved slik import. 

5.2 Målgrupper 
Mattilsynet synes ikke det er riktig å trekke f?am dette ene eksempelet, hvor det ble påvist en 
karanteneskadegjører som omfattes av erstatningsregelverket. Disse produksjonene er uforutsigbare 
med høy risiko for angrep av kvalitetsskadegjørere som ikke er underlagt erstatningsregelverket, 
men som vil føre til at plantematerialet ikke kan sertifisereslgodkjennes, samt betydelige 
økonomiske tap for hver enkelt produsent. 

5.3 Virkeområde 
Det som skrives i første avsnitt stemmer langt på vei for grøntanleggsplanter. Årsaken til at 
grøntanleggsplanter ikke sertifiseres i Norge er at disse artene ikke er omfattet av 
sertifiseringsregelverket. Næringen har hittil ikke vist tilstrekkelig interesse for at disse artene skal 
omfattes av dette regelverket. 
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SLF's oppfatning om at det i uoverskuelig fremtid ikke vil bli formalisert sertifiseringssystem innen 
frukt og prydplanter i veksthus, støttes ikke. Regelverket for disse kulturene er på plass. Disse 
kulturene, slik de nå blir produsert og oppbevart, har en b y  plantehelsemessig status. Det mangler 
ikke mye på at de kan tilfi-esstille sertifiseringsregelverket. Sertifiseringen av disse kulturene er, 
som det blir beskrevet i rapporten, frivillig. Det har vært lite initiativ fra næringen på disse 
områdene til å fremskaffe sertifisert plantemateriale i Norge. Sertifisering av de bærvekstene som 
nevnes, samt prydplanter i veksthus for eksport, har hittil blitt prioritert på grunn av behovet 
næringen har hatt for rensing, testing og sertifisering. 

Nylig har det kommet signaler fra næringen innen produksjon av grunnstammer og podekvist av 
fruktartene om at det er ønskelig å oppgradere det plantehelsemessige nivået på disse 
produksjonene og at næringen har som mål at framtidig materiale skal tilfredsstille 
sertifiseringskravene. 

Mattilsynet støtter SLF sin tilrådning til valg av løsning, slik det går fram av pkt.7. 
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