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Høringsuttalelse om bransjestandard for PCN 

 

Vi viser til utkast for Bransjestandard for PCN utarbeidet av Fagforum potet. Planteutvalget i 

Oppland Bondelag behandlet høringen på møte 7/12-2010. Styret i Oppland Bondelag 

behandlet saken på sitt møte den 14/12-2010 og er enig i planteutvalgets innspil til 

bransjestandarden.  

 

Oppland Bondelag har følgende synspunkter på den foreslåtte bransjestandarden: 

 

Oppland Bondelag støtter generelt retningslinjene som ligger i forslaget om bransjestandard. 

Det er viktig at PCN fortsatt blir sett på som en farlig skadegjører og at tiltak som settes inn 

hindrer/begrenser spredning og reduserer populasjonen. Ved en mindre restriktiv 

bransjestandard er utvalget redd at en ikke greier å holde arealer med PCN nede. 

 

Oppland Bondelag ønsker i tillegg å gi noen innspill til bransjestandarden: 

 

For å gjøre prøveuttakingen fra garder som ikke har påvist PCN mest mulig objektiv, ønsker 

Oppland Bondelag at prøvene kun må bli tatt ut på pakkeriene/industrianleggene. Videre bør 

det sees på om en kan slå sammen prøver fra flere leveranser, fra samme produsent, for å 

redusere analysekostnader. Sikkerheten vil være den samme, siden det blir tatt ut prøve fra 

hver leveranse. De som ikke leverer til pakkerier godkjent av Mattilsynet må selv ta 

jordprøver på jordet eller fra egen sorteringsjord, representativt for årets produksjon. 

 

Oppland Bondelag stiller et spørsmål ved forslagene til vekstskiftene for tidligpotet når en har 

gul PCN. For at tidligpotet skal ha lov til å ha et tettere vekstskifte, må dette være faglig og 

ikke økonomisk begrunnet. Forvaltningspraksisen fra Mattilsynet er klar på at en skal 

redusere populasjonen. 

 

I Vedlegg 2 ”instruks for jordprøvetaking i potetpakkeri og potetforedlingsbedrift” står det at 

prøven som tas ut kan representere en til flere levrandører. Oppland Bondelag mener at 

prøven kun kan gjelde en levrandør, ellers vil kostnader og mistanke om PCN bli belagt 

produsenter som ikke har PCN. 
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