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Høring av endringer i forskrift om fremmede 
organismer for levende amerikansk hummer mv.  
– høringssvar fra Sabima 
 

Sabima svarer med dette på høringen om endringer i forskrifter for fremmede 
organismer. 

 

 Departementet foreslår å oppheve gjeldende forbud mot innførsel av 
levende amerikansk hummer, og erstatte forbudet med forskriftens generelle 
krav om tillatelse, forutsatt oppfyllelse av strenge vilkår. 

o Sabima støtter ikke denne endringen. Basert på risikovurderingene som 
er gjort av amerikansk hummer de siste årene er det godt nok 
kunnskapsgrunnlag til å opprettholde et forbud mot import av levende 
eksemplarer av arten. Jamfør blant annet Artsdatabankens vurderinger 
som gjengitt i høringsnotatet: 
«På grunn av fare for konkurranse og hybridisering med vår naturlig 
hjemmehørende art europeisk hummer (Homarus gammarus) har 
amerikansk hummer (Homarus americanus) ifølge vitenskapelige 
risikovurderinger høy økologisk risiko. Det ble derfor vedtatt et forbud 
mot innførsel, utsetting og omsetning av levende amerikansk hummer i 
forskriften, men med en dispensasjonsadgang. Risikovurderingene 
påviser også fare for spredning av sykdommer og parasitter. Sykdom 
har ikke hatt utslagsgivende betydning for at amerikansk hummer har 
fått kategorien svært høy økologisk risiko av Artsdatabanken.» (vår 
understreking) 
Artsdatabankens vurderinger er gjort av de beste fagmiljøene på feltet 
og må tillegges stor vekt. Vi registrerer at enkelte høringsuttalelser til 
forskriftsendringen mener kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, men 
mener på forannevnte bakgrunn departementet ikke kan tillegge disse 
synspunktene vekt. Derimot støttes Artsdatabankens risikovurdering av 
et svært tungt fagmiljø – Havforskningsinstituttet, som også advarer mot 
å lempe på reglene. Videre er det sjelden et bedre grunnlag enn dette 
for å anvende føre var-prinsippet, ettersom konsekvensene av 
amerikansk hummer i en eventuell skadegjørende posisjon vil være 
svært store og etter all erfaring uopprettelige. Selv om sannsynligheten 
for rømming (eller utslipp av patogener) måtte være liten, vil altså 
risikoen være stor siden skadepotensialet er svært stort og irreversibelt. 
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 Videre foreslår departementet en endring i forskriftens dispensasjons-
bestemmelse i § 31, som i all hovedsak innebærer at kun ett av de to vilkårene 
for dispensasjon må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon, og ikke begge 
som i dag. 

o Forslaget innebærer en betydelig svekkelse av forskriften. Sabima var 
ikke enige i departementets avgjørelse i dispensasjonssaken angående 
import av levende hummer i 2016, der departementet gikk mot 
Miljødirektoratets anbefaling, og tillot dispensasjon basert på 
samfunnshensyn. Vi forstår at samfunnshensynet var å beholde 
arbeidsplasser, og ikke å servere fersk hummer. Ikke desto mindre må 
kommersielle aktører rette seg etter norsk lov og miljømessige 
konsekvenser, og tilpasse sin virksomhet deretter. Vi støtter derfor ikke 
denne endringen, ettersom vi mener terskelen må legges svært høyt for 
å ta den risiko slik import innebærer. 

 
 Departementet foreslår også at forskriftens § 15 tredje ledd, som angir 

vurderingstemaet for søknader om innførsel og utsetting og øvre terskel for å 
kunne gi tillatelse, flyttes til forskriftens §§ 6 og 10 som er de bestemmelsene 
som oppstiller krav om tillatelse for innførsel og utsetting. Disse endringene 
innebærer ingen realitetsendring, men foreslås for å tydeliggjøre hva som er 
vurderingstemaet for søknader om innførsel og utsetting og øvre terskel for å 
kunne gi tillatelse etter forskriften. 

o Sabima støtter denne endringen. 
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