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Endring av naturmangfoldloven og viltloven (administrativt beslag og 
inndragning, oppretting av inkurier) 
 
Vi viser til avsluttet høring i forbindelse med forslag om endring i naturmangfoldloven 
og viltloven. FAGUS ønsker å takke for at vi sammen med Norsk Gartnerforbund fikk 
innvilget utsatt innlevering av uttalelse, da vi ikke var oppført på høringslisten. 
 
FAGUS oversender med dette samlet uttalelse fra egen organisasjon og 
eierorganisasjonene Norske landskapsarkitekters forening, Norske anleggsgartnere, 
miljø og landskapsentreprenører, Norsk Gartnerforbund, Norsk trepleieforum, Bad, 
Park og Idrett, og Forening for Norsk Kirkegårdskultur. Vårt svar omhandler 
landlevende planter og konsekvenser for grøntanleggssektoren som følge av 
lovendring.  
 
Som anført i høringsbrev av 27.11.2014 noterer vi oss at det store behovet for en 
lovendring befinner seg innenfor tiltak for å kunne gjennomføre bestemmelsene i 
CITES-konvensjonen, og vi ser at lovforslagets tekst i viss grad dreier mot dette 
formål. For landlevende planter blir det således noe vanskelig å se hvordan 
administrative beslag og inndragelser er tenkt håndtert og ved hvilke anledninger. 
 
Grøntanleggsektoren retter seg selvsagt etter gjeldende lover og regler for forbud og 
regler for utsetting/omsetting/innførsel av planter. De foreslåtte endringene vil derved 
ikke medføre store konsekvenser for grøntanleggsektorens aktører. Denne uttalelse 
er med forbehold om at lovendringen ikke vil få tilbakevirkende kraft. Vi understreker 
også at denne uttalelse grunner seg i en forutsetning om at administrative 
inndragninger og beslag ikke vil blir brukt i de tilfeller hvor det råder uenighet mellom 
tilsynsmyndighet og «ansvarlig for utsettelsen» i forhold til om det foreligger risiko for 
det biologiske mangfold.  
 
Med sistnevnte avses tilfeller hvor det ikke er satt ut forbudte planter, og hvor 
regelverket for utsetting i områder regulert i § 31 er fulgt. Med andre ord der hvor det 
i utgangspunktet ikke kreves tillatelse, foreligger skriftlig miljørisikovurdering, og der 
ansvarlig før utsettelsen har vurdert at det ikke foreligger risiko for det biologiske 
mangfold. Slik vi tolker de overordnede rettslige krav som ligger til grunn for 
lovendringsforslaget og departementets beskrivelse av forslaget er det kun ulovlige 
«ting» eller «ting» satt ut i strid med gjeldende lov som kan bli gjenstand for 
inndragning eller beslag (jf avsnitt 2.4 og 2.5 i høringsbrevet). Situasjonen over 
representerer ingen av delene.  
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Forslag om endring i kunngjøringsreglene § 56 oppfattes som positivt, da dette vil 
samle opplysningene og gjøre oversikten betraktelig enklere. Miljøvedtaksregisteret 
er imidlertid lite kjent i grøntanleggssektoren, og vi må jobbe aktivt for å spre 
informasjon om denne database. 
 
Vi ber avslutningsvis om at FAGUS med tilhørende eierorganisasjoner føres opp på 
liste over høringsinstanser i saker som omhandler naturmangfoldloven. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Maria Fall 
Daglig leder i FAGUS 
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