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Varsel om rydding av vertsplanter for pærebrann  

Det er påvist utbrudd av plantesykdommen pærebrann i området der du bor. Pærebrann er en svært 

smittsom bakteriesykdom som kan angripe mange planteslag. Spesielt utsatt er bulke- og pile-mispler.  

 

Alle bulke- og pilemispler i dette området må fjernes 
Kontrollører fra Mattilsynet har inspisert hagen/området og merka noen av buskene med farge. Buskene 
som er merket må kuttes ned. Om kort tid starter mannskapene arbeidet med å fjerne disse plantene. 

 
Buskene blir kutta av ved basis. Er det større mengder blir det malt til flis av ryddemannskapene våre, 
uten utlegg for deg. Roten blir stående igjen og blir påført et ugressmiddel som inneholder glyfosat for å 
hindre ny spiring. Eventuell flis, som ikke er smittefarlig, blir liggende igjen. Flisen kan nyttes til kompost 
eller markdekke. 
 
Bilder av friske bulkemispel og pilemispel: 
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Om du ønsker mer informasjon, må du gjerne kontakte oss 
Mattilsynet: Telefon: 22 40 00 00 / e-post: postmottak@mattilsynet.no 
Ryddemannskap: Odd Bondevik, mobil: 918 05 525 / e-post: bono54@haugnett.no 

 

Det er planlagt at vi kommer og rydder med det første 

mailto:bono54@haugnett.no


Hva er pærebrann 

Pærebrann er en alvorlig plantesykdom som skyldes angrep av bakterien Erwinia amylovora. 
Den fører til råte og visning blant annet i eple- og pæretrær. I Norge er den mest vanlig i ulike 
mispelarter. Bulke- og pilemispel er spesielt utsatt. 
 
Pærebrann er ikke farlig for mennesker og dyr. 
 
Angrep av pærebrann kan arte seg slik: 

 Skudd og blomster visner raskt. 

 Blad og blomster på skudd som har visnet blir 
hengende på planten lenge. 

 Unge skuddtopper blir bøyd som en krok (ligner en 
bispestav). 

 På barken kan det, spesielt i regnvær eller ved 
duggfall, oppstå små, grå og slimaktige dråper, som 
inneholder store mengder av den 
sykdomsframkallende bakterien. 

 Barklaget under den tynne, ytre korkbarken blir 
mørkt grønn til brunaktig, litt fuktig og har ikke 
skarp grense 
mot frisk bark. 

 
Les mer om pærebrann på www.mattilsynet.no 
 

Hva kan du gjøre selv 

For å stoppe videre spredning av pærebrann oppfordrer vi alle til å fjerne lett mottakelige 
vertsplanter som bulke- og pilemispel (begge har vært forbudt å plante eller omsette siden 
1986). Dette er den beste måten å hindre at pærebrann spres videre. 

Du kan selv fjerne misplene fra hagen ved å kappe plantene helt ned. Planteavfall kan du 
legge på kompost eller flise opp og legg tilbake i bedet. Dette er helt trygt, siden 
bakteriesmitten dør etter 24 timer. Bruk klorløsning eller rødsprit for å desinfisere redskapen. 

Det fins ingen lovlige kjemiske plantevernmiddel mot pærebrann, men du kan hindre 
gjenvekst av vertsplanten ved å bruke glyfosat på stubben. Glyfosat er et plantevernmiddel og 
må behandles deretter. Følg instruksjonene på emballasjen. 
 

Regelverk 

Etter Matloven og Forskrift om tiltak mot pærebrann (Erwinia amylovora) (FOR-2020-01-08-
51) har Mattilsynet ansvar for å slå tilbake utbrudd av pærebrann og sette i verk 
forebyggende tiltak mot videre spredning. 

 

Postadresse: 
Mattilsynet, Region Sør og Vest 
Felles postmottak 
Postboks 383 
2381 Brumunddal 
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