Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Postboks 4404
Nydalen
0403 Oslo

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

09/180232
5.1.2010
985 399 077

v/

BESTILLING AV RISIKOVURDERING ANGÅENDE IMPORT AV POTETER
FRA NEDERLAND
Mattilsynet vil med dette bestille en vurdering av sannsynligheten for introduksjon (innførsel og
etablering) av Ralstonia solanacearum (mørk ringåte på potet) dersom gjeldende forbud oppheves
og import av poteter til mat eller industriformål, produsert i Nederland, tillates.
Vi viser for øvrig til VKMs rapport ”Vurdering av plantehelserisiko knyttet til mørk ringråte og
matpoteter fra Egypt” fra 2005 og ber om en vurdering av om hvorvidt konklusjonene vedrørende
konsekvensene av en evt. etablering av Ralstonia solanacearum i Norge er de samme i dag, eller
om det er framkommet ny kunnskap som tilsier at risikobildet er endret.
Bakgrunn:
Ralstonia solanacearum er regulert som karanteneskadegjører i Norge og er iht. forskrift om
planter og tiltak mot planteskadegjørere (plantehelseforskriften) forbudt å introdusere og spre. Den
er aldri påvist i Norge. Plantehelseforskriften forbyr import av settepoteter, mens det settes
spesifiserte krav til import av annen potet. For Ralstonia solanacearum kreves det at potetene
enten er produserte i land som er fri for skadegjøreren, eller at de kommer fra et smittefritt område
og et produksjonssted som er kontrollert (jf. forskriftens vedlegg 4a, punkt 18.1).
Landbruksdepartementet innførte i 1996 et midlertidig forbud mot import av poteter fra Nederland
(forskrift om tiltak mot mørk ringråte i potet). Årsaken var mange funn av mørk ringråte i
potetproduksjonen i Nederland. Dette importforbudet er fremdeles gjeldende.
Nederlandske plantehelsemyndigheter (Plantenziektenkundige Dienst) har bedt Mattilsynet
vurdere dette forbudet på nytt. De viser til nedgang i smitteforekomst i potetproduksjonen, som
følge av de kontrolltiltakene som er gjennomført de siste årene. Mattilsynet har vært i en dialog
med Plantenziektenkundige Dienst om dette. Den informasjonen vi har mottatt om
gjennomføringen av overvåkings- og bekjempingstiltak, samt resultater av overvåkingsprogrammet
for Ralstonia solanacearum i Nederland, framgår av de vedlagte dokumentene.
Dersom det er annen spesifikk informasjon VKM mener det er nødvendig å innhente fra Nederland
for å kunne gjennomføre risikovurderingen, ber vi om at dere kontakter oss.
Mattilsynet
Hovedkontoret, Seksjon planter økologi
og GM/Head office

Saksbehandler: Hilde Paulsen
Tlf: 23216800 / 64944346
Besøksadresse: Moerveien 12, Ås
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse: Hovedkontoret, Seksjon
planter økologi og GM/Head office
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Ønsket ferdigstillelse av risikovurderingen: Innen 30. april 2010.
VKMs risikovurdering ønskes på engelsk.

Med hilsen

Kåre O. Larsen
seksjonssjef

Referanser
Informasjon fra Plantenziektenkundige Dienst 18.02.08 og 10.07.09 (vedlagt)
EPPO report on notifications of non-compliance, EPPO Reporting Service 2004-2009
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere
Forskrift om tiltak mot mørk ringråte i potet
Informasjonsmateriale fra EU-kurs 2008: Ring rot and brown rot surveys 2007 / 2008 (tilsendt)
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