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Forskrift om endring i forskrift om fremmede organismer – unntak fra krav om tillatelse 
for 19 reptilarter 

1. Bakgrunn for forslaget 
Klima- og miljødepartementet tilrår at forskrift om fremmede organismer under 
naturmangfoldloven endres slik at 19 reptilarter unntas fra dagens krav om tillatelse for innførsel 
til Norge.  
 
Bakgrunnen for forslaget er at Landbruks- og matdepartementet 6. mai 2016 mottok en tilrådning 
fra Mattilsynet om å tillate innførsel, omsetning og hold av en rekke arter med hjemmel i en ny 
forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr under dyrevelferdsloven. 
Mattilsynets forslag innebærer at de aktuelle artene blir unntatt fra det gjeldende generelle 
forbudet mot innførsel, omsetning og hold av eksotiske dyr i forskrift om fremmedartede dyr m.v. 
under dyrevelferdsloven. Landbruks- og matdepartementet vil følge opp Mattilsynets tilrådning 
for 19 nærmere angitte reptilarter.  
 
Det kreves i dag tillatelse for innførsel av de aktuelle reptilartene etter forskrift om fremmede 
organismer, jf. forskriften § 6, hjemlet i naturmangfoldloven. På bakgrunn av Mattilsynets 
tilrådning, sendte Miljødirektoratet, på vegne av Klima- og miljødepartementet, 13. september 
2016 på høring forslag om endring i forskrift om fremmede organismer. Forslaget innebar at de 
19 reptilartene (se tabell under) blir oppført i forskriftens vedlegg II (organismer som kan 
innføres uten tillatelse). Dette betyr at artene kan innføres til Norge for innelukket hold 
innendørs, uten tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.  
 
Etter en vurdering av høringsinnspillene og kunnskapsgrunnlaget, vurderer Miljødirektoratet at 
faren for uheldige følger for det biologiske mangfold i Norge ved å tillate innførsel av de 19 
reptilartene er svært lav. Direktoratet anbefaler på denne bakgrunn at det blir tillatt å innføre de 
19 reptilartene, til innendørs, innelukket hold, uten særskilt tillatelse etter forskrift om fremmede 
organismer.  
 
2. Departementets vurdering 
Klima- og miljødepartementet støtter Miljødirektoratets vurderinger, og tilrår på denne bakgrunn 
at forskrift om fremmede organismer endres slik at de 19 reptilartene blir oppført i forskriftens 
vedlegg II og dermed kan innføres til Norge for innelukket hold innendørs, uten tillatelse etter 
forskriften.  
 



 
 

Utkast til denne kongelige resolusjonen er forelagt følgende berørte departementer: 
Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, 
Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet.  
 
3. Nærmere om forslaget 
Forslaget om å tillate innførsel av de 19 reptilartene uten tillatelse etter forskrift om fremmede 
organismer for innendørs, innelukket hold, bygger på NINA-rapport 820 fra 2012 (Vurdering av 
risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i 
Norge). Rapporten konkluderer med at risikoen for skade på biologisk mangfold i Norge er svært 
lav ved innførsel og hold av de vurderte reptilartene. På bakgrunn av artenes biologi og 
klimakrav, konkluderer rapporten med at risikoen for introduksjon og etablering i norsk natur er 
liten. Med hensyn til villfangst av artene, konkluderer rapporten med at dette i liten grad utgjør en 
trussel mot ville bestander, men at handelen preges av manglende oversikt og kunnskap om 
konsekvenser. Videre peker rapporten på at så lenge det ikke åpnes for hold av arter som er 
bærere av kjente sykdommer som er dødelige for andre arter, er risikoen liten for uønsket 
spredning av følgeorganismer. En oppdatering av kunnskapsstatus fra NINA fra mai 2016 
(Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og 
amfibier i Norge – oppdatering av status med vekt på vurdering av effekter av klimaendringer og 
risiko for spredning av sykdommer), konkluderer med at klimaendringer i Norge ikke vil være så 
store at artene omfattet av NINA-rapport 820 vil kunne etablere seg i Norge. 
 
Tolv av de 19 reptilartene som foreslås unntatt fra krav om tillatelse etter forskrift om fremmede 
organismer er omfattet av konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal handel med truede arter av 
vill flora og fauna (CITES). CITES er en global avtale som regulerer grensekryssende handel og 
skal sikre en bærekraftig utnyttelse av ville arter som er utsatt for internasjonal handel.  
 
Artene som er omfattet av konvensjonen er delt i tre ulike lister. Artene som er oppført på liste I 
kan ikke innføres med mindre det foreligger særskilte unntak under konvensjonens bestemmelser, 
herunder unntak for eksemplar oppdrettet i fangenskap. Artene oppført på liste II krever 
eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i eksportstaten før innførsel til Norge. 
Etter ny CITES-forskrift, som er under utarbeidelse, vil innførsel av liste II-arter også kreve 
innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet. Artene på liste III krever eksporttillatelse fra land 
som har listeført arten på eget initiativ (unilateralt) og som har bedt partene i CITES om 
assistanse for å kontrollere handelen. 
 
De aktuelle reptilartene er i all hovedsak oppført på liste II (med unntak av én underart på liste I 
og én art på liste III, se tabell under). Kravet til eksporttillatelse følger av konvensjonen og kan 
ikke fravikes. Krav om innførselstillatelse går utover konvensjonens minimumskrav, men 
gjennomføres nå generelt for alle liste II arter for å øke kontrollen med innførsel av slike arter og 
for å forhindre at Norge fungerer som et smutthull ved at bl.a. EU har strengere regler. 
Forskriften har ikke noe system for å differensiere mellom ulike arter på liste II og slike tillatelser 
vil dermed kreves for de aktuelle reptilartene. 
 
 



 
 

Tabell: Reptiler foreslått unntatt fra kravet om innførselstillatelse etter forskrift om fremmede 
organismer. 
 
Vitenskapelig navn Norsk navn CITES-status Status på IUCNs rødliste 

Slanger 
   

Morelia viridis Grønn trepyton CITES liste II Livskraftig 

Morelia spilota Teppepyton CITES liste II Livskraftig 

Python regius Kongepyton CITES liste II Livskraftig 

Boa constrictor Kongeboa CITES liste II, 
underart occidentalis 
på liste I 

Ikke vurdert 

Corallus hortulanus Hagetreboa CITES liste II Ikke vurdert 

Epicrates cenchria Regnbueboa CITES liste II Ikke vurdert 

Lampropeltis getula Kongesnok 
 

Livskraftig 

Pantherophis guttatus Kornsnok 
 

Livskraftig 

Lampropeltis triangulum Melkesnok 
 

Livskraftig     

Øgler 
   

Phelsuma madagascariensis Stor daggekko CITES liste II Livskraftig 

Rhacodactylus ciliatus syn. 
Correlophus ciliatus 

Kranset gekko 
 

Sårbar 

Eublepharis macularius Leopardgekko 
 

Ikke vurdert 

Uromastyx ocellata Pigghaleagam CITES liste II Livskraftig 

Pogona vitticeps Skjeggagam 
 

Ikke vurdert 

Varanus acanthurus Dvergvaran CITES liste II Livskraftig 

Lacerta lepida syn. Timon 
lepidus  

Perlefirfisle 
 

Nær truet 

    

Skilpadder 
   

Testudo hermanni Gresk 
landskilpadde 

CITES liste II Nær truet 

Geochelone carbonaria syn.   
Chelonoidis carbonaria 

Rødfotet 
skogskilpadde 

CITES liste II Ikke vurdert 

Chinemys reevesi syn. 
Mauremys reevesii 

Kinesisk 
trekjølskilpadde 

CITES liste III, 
tillatelse kreves for 
eksemplarer med 
opphav i Kina 

Sterkt truet 

 
 
 



 
 

4. Høring og høringsinnspill 
Miljødirektoratet mottok 24 innspill under høringen av forslaget fra følgende instanser: 
Mattilsynet, Tolletaten, Norsk Zoologisk Forening, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Reptilfreaks.no, Norske 
Tropefuglforeningers Landsforbund, Norsk Akvarieforbund, Norsk Herpetologisk Forening, Oslo 
Reptilpark, Klinikken for fugler og eksotiske dyr, Dyrevernalliansen, Dyrebeskyttelsen Norge, 
Den norske veterinærforening, Norges Zoohandleres Bransjeforening, Nærings- og 
fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Veterinærinstituttet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, NOAH – for dyrs rettigheter og to privatpersoner. Nærings- og 
fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet hadde ingen merknader til forslaget. 
 
Generelle innspill og innspill til forslaget om å unnta de 19 reptilartene 
Flere høringsinstanser er generelt kritiske til, eller har innvendinger mot, forslaget om å tillate 
innførsel uten krav om innførselstillatelse etter forskrift om fremmede organismer. 
 
Noen høringsinstanser uttaler at forslaget vil gi økt helserisiko for mennesker, bl.a. risiko for 
zoonoser (infeksjonssykdommer som overføres fra mennesker til dyr og omvendt), og risiko for 
spredning av salmonellabakterier til mennesker, mens andre mener at denne risikoen er lav. Noen 
høringsinstanser har også merknader knyttet til dyrevelferdsmessige forhold. Enkelte viser i den 
forbindelse til høringsuttalelsene de avga i forbindelse med Mattilsynets høring. Merknader 
knyttet til dyrevelferd og risiko for menneskers helse vil ikke bli nærmere gjengitt og kommentert 
i gjennomgangen nedenfor, ettersom formålet med forskrift om fremmede organismer er å hindre 
innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, 
uheldige følger for naturmangfoldet, jf. forskriften § 1. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet og Veterinærinstituttet uttaler at en 
oppmyking av forbudet vil gi økt sannsynlighet for spredning av salmonellabakterier til dyr (og 
mennesker). HOD mener på denne bakgrunn at forbudet bør videreføres. HOD viser til at 
Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har frarådet en oppmyking av forbudet fordi en 
oppmyking vil føre til økt smittepress av salmonellabakterier, og fordi dyrene kan overføre 
antibiotikaresistente bakterier og andre sykdommer. 
 
NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrevernalliansen er svært kritiske til forslaget om å tillate 
innførsel og hold. Organisasjonene peker på at rømte eller utsatte individer kan gjøre stor skade 
gjennom å spre smitte til ville arter. NOAH – for dyrs rettigheter anbefaler at det utarbeides 
retningslinjer for, og oppmuntres til etablering av, mottak for beslaglagte dyr, og at sterke 
økonomiske sanksjoner tas i bruk overfor smugling av dyr. De uttaler at faren for forfalskning av 
oppdrettsbevis, og hvordan dette kan skjule miljøkriminalitet og villfanging, ikke har blitt utredet. 
 
En rekke høringsinstanser er positive til forslaget om å tillate innførsel uten krav om tillatelse 
etter forskrift om fremmede organismer. Noen av disse, bl.a. Norges zoohandleres 
bransjeforening (NZB), viser bl.a. til at artene ikke kan overleve og etablere seg i norsk natur. 
Norges zoohandleres bransjeforening uttaler videre at de ikke har funnet eksempler på 
sykdommer forekommende på de 19 reptilartene som utgjør noen sannsynlig risiko for norske 



 
 

reptilarter eller andre dyr i fangenskap eller i vill tilstand, og anser dyrehelserisikoen ved 
innførsel av de aktuelle reptilartene som liten. 
 
Reptilfreaks.no håper på en legalisering av hobbyen sin, og uttaler at alle artene er terrariedyr 
som skal holdes i lukkede terraria med korrekt temperatur og luftfuktighet, og at ingen av dyrene 
har behov for eller skal ferdes utenfor terrarier. Unntaket er noen av skilpaddeartene, som med 
fordel kan være ute i kontrollerte omgivelser på varme sommerdager. Av rømte dyr så har de 
registrert skilpadder, slanger og øgler. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener det er akseptabelt å gjøre unntak for noen reptilarter 
dersom det blir satt vilkår om at dette bare gjelder registrerte oppdrettere og forhandlere. De 
uttaler at det er viktig at importen skjer i kontrollerte former, slik at myndighetene har mulighet 
til å føre tilsyn med forhandlere og opprettere for å begrense omfanget av sykdom, parasitter osv. 
med spredningspotensial til vill fauna. 
 
Mange høringsinstanser, herunder Mattilsynet og flere bransjeforbund, foreninger og andre som 
ønsker å fremme hold av reptiler som hobby eller næring, støtter forslaget om å tillate innførsel 
av de 19 reptilartene uten krav om tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. Flere viser 
til at disse artene ikke kan overleve og etablere seg i norsk natur, selv om en tar høyde for 
eventuelle klimaendringer, og at faren for villfangst er liten. 
 
Oslo reptilpark mener at det å tillate innførsel av kranset gekko og perlefirfisle, ikke vil ødelegge 
for den ville bestanden og øke villfangsten. Mht. kranset gekko, uttaler de at arten var antatt 
utryddet fra naturen fram til 1994, da noen individer ble funnet og avlet på; arten har siden vært 
en av de mest tallrike gekkoene i fangenskap på verdensbasis. Mht. perlefirfisle, peker de på tre 
grunner til at arten ikke er spesielt utsatt for villfangst: arten er ikke lovlig å eie i landene den 
forekommer; arten avler veldig lett i fangenskap og får mellomstore kull med flere egg flere 
ganger i året; og arten er ikke blant de mest populære, noe som gjør at de få kullene som allerede 
avles i Norge og Sverige vil dekke etterspørselen. 
 
Reptilfreaks.no uttaler at innad i hobbyen er villfangede individer mindre lukrative enn 
oppdrettsdyr, fordi de ofte er helsemessig svake og infisert av parasitter som må behandles. 
Perlefirfisle og kranset gekko er to svært populære arter, som begge blir oppdrettet i stort antall, 
både privat og kommersielt. Tilgjengeligheten er såpass stor at de ikke tror man vil komme over 
villfangede individer av disse artene i Norge. 
 
Norsk zoologisk forening peker på faren for villfangst av globalt rødlistede arter, og mener at det 
fortsatt bør være krav om innførselstillatelse for arter som er globalt rødlistet. De er også 
skeptiske til å unnta arter som ikke er rødlistevurdert fra kravet om innførselstillatelse. 
 
Norsk herpetologisk forening uttaler at tilgangen på oppdrettede dyr har vært et styrende 
kriterium for utvelgelse av arter på "positivlista", og at risiko for villfangst har vært et sentralt 
tema for utredningsarbeidet i regi av Mattilsynet. 
 



 
 

NZB uttaler at samtlige av de foreslåtte artene i dag nesten utelukkende kommer fra oppdrett, 
også i internasjonal handel. Med lovlig, regulert og kontrollerbar handel med oppdrettede 
eksemplarer, vil risikoen for at villfangede eksemplarer smugles inn i landet reduseres ytterligere, 
 
Andre innspill 
Tolldirektoratet uttaler at det til nå er praktisert en nulltoleranse ved innførsel av reptiler, og at 
forslaget vil medføre at de må etablere en helt ny kontrollpolicy. De nevner at tolletaten i dag 
ikke har egen fagkompetanse på zoololgiområdet, og at de i stor grad må innhente uttalelser fra 
annen fagmyndighet for å kunne vurdere om innført «vare» er omfattet av den til enhver tid 
gjeldende unntaksliste. De uttaler at de rent operasjonelt ønsker å ha all informasjon tilgjengelig 
på grensepasseringstidspunktet, slik at all legal innførsel kan gå uhindret. De uttaler videre at de 
antar at antall henvendelser til Miljødirektoratet kan dobles som følge av forslaget, og at det for å 
ivareta dyrehelsemessige og forskriftsmessige reguleringer er viktig at Miljødirektoratet kan bistå 
ved behov (beredskapstelefon). 
 
Når det gjelder kostnadsdekning ved oppstalling uttaler tolldirektoratet at Mattilsynet har etablert 
en oppstallingsordning for kjæledyr og at kostnadene i denne ordningen belastes vareeier. De 
uttaler at ved brudd på Naturmangfoldloven må hjemmelsgrunnlaget for oppstalling avklares, og 
at Miljødirektoratet sannsynligvis må inngå en forpliktende avtale med oppstaller. De 
understreker at Tolletaten ikke kan påta seg de økonomiske konsekvensene forvaltningen av 
forskriften ville kunne medføre og at Miljødirektoratet selv må stå som garantist ved oppstalling, 
slik at oppstaller vet at alle omkostninger i forbindelse med tjenesten dekkes. De nevner videre at 
krav til dyrehelsemessige og karantenemessige forhold må avklares med fagmyndighet. 
 
Tolldirektoratet uttaler videre at det kunne være hensiktsmessig at all innførsel av fremmede 
organismer i form av reptiler innføres via Gardermoen tollsted (veterinær grensekontroll). De 
uttaler at innførsel fra EØS-området på et hvert grensetollsted vil kunne medføre store praktiske 
utfordringer for Tolletaten med tanke på oppstalling og tilbakehold av dyr samt beslag av illegal 
innførte organismer. De anbefaler derfor at det blir etablert et kompetansesenter på Gardermoen 
tollsted og at det gis nødvendig opplæring for å forvalte regelverket. De uttaler videre at innføring 
av nye kontrolloppgaver for Tolletaten vil medføre et ressursbehov og at tolletatens 
kontrolloppgaver vil øke proporsjonalt med listen over arter som kan innføres. 
Opplæringskostnadene vil kunne bli betydelige dersom vi skal gjennomføre ordningen i en 
desentralisert løsning. Dersom trafikken kanaliseres vil denne kostnaden kunne holdes lav. 
 
Mattilsynet uttaler at for å unngå unødvendig saksbehandling av søknader i en overgangsfase, er 
det viktig at fastsettelse og ikrafttreden av ny forskrift under dyrevelferdsloven og forskrift om 
fremmede organismer skjer samtidig. 
 
5. Miljødirektoratets vurdering og anbefaling  
På bakgrunn av høringen, anbefaler Miljødirektoratet i sin tilrådning til Klima- og 
miljødepartementet at det blir tillatt å innføre de 19 reptilartene, til innendørs, innelukket hold, 
uten særskilt tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.  
 
 



 
 

Miljødirektoratets nærmere vurdering av å unnta reptilartene  
Når det gjelder den nærmere vurderingen av om de 19 reptilartene bør unntas, uttaler 
Miljødirektoratet at de tar til etterretning at flere høringsinstanser er kritiske til forslaget om å 
tillate innførsel av reptiler uten innførselstillatelse. Direktoratet viser i denne sammenheng til at 
noen av høringsinstansene peker på mulige, negative effekter på biologisk mangfold som følge av 
forslaget, og frykter at en liberalisering kan gi økt risiko for smitte av bl.a. salmonellabakterier til 
ville dyr. Miljødirektoratet understreker i den sammenheng at NINA-rapport 820 konkluderer 
med at risikoen for spredning av følgeorganismer forbundet med de foreslåtte reptilartene er liten, 
og at kyndig og rutinemessig kontroll med importdyr vil være en viktig barriere mot spredning av 
følgeorganismer. Som et smitteforebyggende tiltak nevner direktoratet at det er viktig at 
dyreholdere får god veiledning om symptomer på sykdom hos dyr, og om hva de skal gjøre 
dersom symptomer oppstår. De viser til Mattilsynets veiledere om hold av kjæledyr, som bl.a. 
inneholder informasjon om hvordan dyreholdere skal verne dyr mot sykdom, er et viktig tiltak i 
så måte. 
 
Miljødirektoratet viser videre til at Norsk zoologisk forening mener at det fortsatt bør være krav 
om innførselstillatelse etter forskrift om fremmede organismer for arter som er globalt rødlistet. 
De viser videre til at Norges zoohandleres bransjeforening (NZB) mener at regulert handel med 
oppdrettede eksemplarer vil redusere faren for handel med villfangede eksemplarer, mens NOAH 
– for dyrs rettigheter, peker på faren for forfalskning av oppdrettsbevis. Miljødirektoratet viser 
innledningsvis til at NINA-rapport 820 peker på at en relativt stor andel av reptilene som 
omsettes på verdensbasis kommer fra villfangst. Rapporten viser til at det både finnes eksempler 
på at villfangst av reptiler er sosialt og biologisk bærekraftig, og at villfangst er en trussel for de 
naturlige bestandene. Rapporten konkluderer imidlertid med at for de fleste vanlige, omsatte 
artene, herunder de artene som er omfattet av Miljødirektoratets forslag, er villfangst i liten grad 
en trussel, og at de fleste dyrene kommer fra oppdrett. 
 
Miljødirektoratet viser til at høringsuttalelser fra enkelte aktører i zoobransjen gir uttrykk for at 
det i liten grad handles med villfangede eksemplarer av de aktuelle artene. Direktoratet viser 
imidlertid til at NINA-rapport 820 peker på at det er viktig å ha fokus på villfangst, da handelen 
preges av manglende oversikt og kunnskap om konsekvenser. 
 
Miljødirektoratet viser videre til at det for 12 av de 19 reptilartene som er omfattet av forslaget vil 
være krav om eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i eksportstaten, før 
innførsel til Norge, jf. forskrift til gjennomføring av konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal 
handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES-forskriften). For disse artene vil uttaket fra 
ville bestander derfor være strengt regulert, og medfølgende CITES-tillatelse vil sikre en 
forutgående vurdering av uttaket fra ville bestander i opphavslandet. To av fire av de foreslåtte 
artene som er vurdert til å være truet eller nær truet på IUCNs rødliste, kranset gekko (VU) og 
perlefirfisle (NT), er ikke omfattet av CITES. Direktoratet viser også til at de i høringsnotatet 
pekte på at handel ikke er oppført som en trussel mot perlefirfirsle i IUCNs rødliste, og heller 
ikke når det gjelder kranset gekko, er handel oppført som en hovedtrussel, selv om det oppgis at 
ulovlig innsamling og handel kan være et problem enkelte steder der arten finnes naturlig. 
 



 
 

Miljødirektoratet uttaler at de ser at et krav om at importerte eksemplarer skal komme fra 
oppdrett, kan bidra til å minske faren for import av villfangede eksemplarer, og at dette først og 
fremst vil være av betydning for de av artene som ikke er omfattet av CITES. Miljødirektoratet 
viser til at det i Mattilsynets utkast til forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde 
eksotiske dyr, som åpner for innførsel av de samme reptilartene som er omfattet av 
Miljødirektoratets forslag, stilles krav om at dyrene som innføres, må være født i fangenskap, og 
ha foreldre som er født i fangenskap. Et slikt krav vil dermed gjelde ved all innførsel av de 
aktuelle reptilartene. 
 
Miljødirektoratet legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget om effekten reptilartene som foreslås 
oppført på vedlegg II under forskrift om fremmede organismer kan ha for naturmangfoldet i 
Norge, er tilstrekkelig i denne saken, jf. naturmangfoldloven (nml.) § 8. Direktoratet vurderer 
dermed at føre var-prinsippet, jf. nml. § 9, ikke er relevant.  
 
Miljødirektoratet uttaler at kunnskapsgrunnlaget etter deres syn tilsier at faren for uheldige følger 
for det biologiske mangfold i Norge ved å tillate innførsel av de 19 reptilartene er svært lav. 
Direktoratet opprettholder på denne bakgrunn forslaget om å føre opp 19 reptilarter på 
forskriftens vedlegg II (organismer som kan innføres uten tillatelse etter § 7 første ledd bokstav 
a), noe som betyr at artene kan innføres til Norge uten tillatelse etter forskriften. Direktoratet 
viser i denne sammenheng til at kravene til aktsomhet i forskrift om fremmede organismer 
kapittel V vil gjelde ved innførsel og hold av arter på vedlegg II. 
 
I tråd med forslaget som ble sendt på høring, foreslår Miljødirektoratet, som et tiltak for å 
redusere risikoen ytterligere, at det føyes til et vilkår i vedlegg II, om at unntaket fra kravet om 
innførselstillatelse kun gjelder "innførsel til innendørs, innelukket hold", jf. prinsippet om 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i nml. § 12.  
 
Da faren for uheldige følger for det biologiske mangfold i Norge framstår som svært lav, foretar 
Miljødirektoratet ingen nærmere vurdering av nml. §§ 10 og 11. 
 
Miljødirektoratets nærmere vurdering av å de øvrige høringsinnspillene  
Når det gjelder Tolldirektoratets høringsinnspill om at det kan være hensiktsmessig at all 
innførsel av fremmede organismer skjer over Oslo lufthavn Gardermoen tollsted (veterinær 
grensekontroll), uttaler Miljødirektoratet at de ser at det kan være fordeler med å kanalisere 
innførselen av fremmede organismer over visse tollsteder. De uttaler imidlertid at forskrift om 
fremmede organismer per i dag ikke inneholder noen bestemmelse som gir myndighet til å 
fastsette hvilke tollsteder som skal benyttes ved innførsel, og direktoratet har ikke vurdert dette 
spørsmålet nærmere. Direktoratet uttaler at hvorvidt det bør åpnes for slik kanalisering eventuelt 
må utredes nærmere. 
 
Når det gjelder behovet for oppstallingskapasitet og andre forhold knyttet til den praktiske 
gjennomføringen av grensekontrollen, og kostandene ved dette, uttaler Miljødirektoratet at de vil 
følge opp dette i sin videre dialog med Tolldirektoratet. Miljødirektoratet viser videre til forskrift 
om fremmede organismer § 29, som slår fast at kostnader forbundet med tilbakeholdte 
organismer og videre behandling av disse, kan kreves dekket av den som er ansvarlig for 



 
 

innførselen av organismene, jf. nml. § 71 andre ledd. Miljødirektoratet viser også til at to nye 
bestemmelser om administrativt beslag og inndragning trådte i kraft den 18. november 2016, jf. 
nml. §§ 72a og 72b. Paragraf 72b om inndragning inneholder en bestemmelse om at det kan fattes 
vedtak om at lovovertrederen skal dekke utgifter i forbindelse med inndragning, dersom 
lovovertrederen har handlet forsettlig eller uaktsomt. Dersom den ansvarlige for eksempel skulle 
unndra seg kostnader som er påløpt i forbindelse med oppstalling, destruering, avliving el., viser 
de til at Miljødirektoratet, i tråd med samarbeidsavtalen mellom Tolldirektoratet og 
Miljødirektoratet, vil bære kostnader som ikke kan dekkes hos den ansvarlige. 
 
Direktoratet viser videre til sin uttalelse i høringsbrevet, der de pekte på at forskriftsendringen 
innebærer at Miljødirektoratet vil måtte påregne økt innsats knyttet til bl.a. opplæring og 
håndtering av henvendelser fra tollvesenet. Det vil bl.a. være behov for å utvikle 
informasjonsmateriell som tollerne kan bruke i sin kontroll. Direktoratet peker samtidig på at 
mange av reptilartene som foreslås unntatt fra kravet om innførselstillatelse er omfattet av 
CITES, noe som vil lette gjennomføringen av grensekontrollen på grunn av kravet om 
medfølgende CITES-tillatelse. 
 
Miljødirektoratet støtter videre Mattilsynets uttalelse om at samtidig ikrafttreden av ny forskrift 
under dyrevelferdsloven og endringene i forskrift om fremmede organismer vil bidra til at man 
unngår unødvendig saksbehandling av søknader i en overgangsfase. 
 
6. Departementets vurderinger 
Unntak for de 19 reptilartene  
Høringsinstansene er delt i synet på om de 19 reptilartene bør unntas fra krav om tillatelse etter 
forskrift om fremmede organismer. Klima- og miljødepartementet støtter Miljødirektoratets 
anbefaling om at de 19 reptilartene unntas fra krav om tillatelse for innførsel til innendørs, 
innelukket hold etter forskrift om fremmede organismer ved oppføring på forskriftens vedlegg II. 
Departementet viser i denne sammenheng særlig til at Miljødirektoratet på bakgrunn av 
kunnskapsgrunnlaget, NINA-rapport 820, mener at faren for uheldige følger for det biologiske 
mangfold i Norge ved å tillate innførsel av de 19 reptilartene er svært lav. Departementet viser til 
Miljødirektoratets nærmere vurderinger av høringsinnspillene, kunnskapsgrunnlaget og 
prinsippene i nml. kapittel II når det gjelder unntak for reptilartene over, som departementet 
støtter. 
 
Departementet støtter også Miljødirektoratets vurderinger av høringsinnspillene knyttet til 
villfangst som en trussel for de naturlige bestandene av reptilartene som foreslås unntatt fra krav 
om tillatelse. Flere av reptilartene som foreslås unntatt er truet i sine naturlige leveområder. 
Departementet viser i denne sammenheng særlig til Miljødirektoratets uttalelse om at NINA-
rapport 820 konkluderer med at for de fleste vanlige, omsatte artene, herunder artene som 
omfattes av forslaget, er villfangst i liten grad en trussel, og at de fleste dyrene kommer fra 
oppdrett. NINA-rapport 820 peker samtidig på at det er viktig å ha fokus på villfangst, da 
handelen preges av manglende oversikt og kunnskap om konsekvenser. I denne sammenheng 
viser departementet til direktoratets uttalelse om at det for 12 av de 19 reptilartene som er 
omfattet av forslaget vil være krav om eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i 
eksportstaten før innførsel til Norge etter CITES-forskriften. Dette vil sikre en forutgående 



 
 

vurdering av uttaket fra ville bestander i opphavslandet. To av fire av de foreslåtte artene som er 
vurdert til å være truet eller nær truet på IUCNs rødliste, kranset gekko (VU) og perlefirfisle 
(NT), er ikke omfattet av CITES. Som direktoratet påpeker er imidlertid ikke handel oppført som 
en trussel mot perlefirfirsle i IUCNs rødliste, og heller ikke som en hovedtrussel når det gjelder 
kranset gekko, selv om det oppgis at ulovlig innsamling og handel kan være et problem enkelte 
steder der arten finnes naturlig. 
 
Departementet viser videre til Miljødirektoratets uttalelse om at et krav om at importerte 
eksemplarer skal komme fra oppdrett, kan bidra til å minske faren for import av villfangede 
eksemplarer, og at dette først og fremst vil være av betydning for de av artene som ikke er 
omfattet av CITES. Som Miljødirektoratet påpeker inneholder Mattilsynets tilrådning til 
Landbruks- og matdepartementet et krav om at dyrene som innføres må være født i fangenskap, 
og ha foreldre som er født i fangenskap. Et slikt krav vil dermed gjelde ved all innførsel av de 
aktuelle reptilartene etter ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr 
under dyrevelferdsloven.  
 
De øvrige høringsinnspillene  
Når det gjelder Tolldirektoratets høringsinnspill om at det kan være hensiktsmessig at all 
innførsel av fremmede organismer skjer over Oslo lufthavn Gardermoen tollsted (veterinær 
grensekontroll) for å lette tolletatens kontrolloppgaver på en hensiktsmessig måte, og at dette vil 
begrense kostandene forbundet med kontroll med innførsel, viser departementet til at en slikt 
eventuelt krav vil kreve endring av forskrift om fremmede organismer. Innspillet var ikke 
omfattet av Miljødirektoratets høringsforslag 13. september 2016, og må vurderes og eventuelt 
foreslås i eget høringsbrev. Miljødirektoratet uttaler at de ser at det kan være fordeler med å 
kanalisere innførselen av fremmede organismer over visse tollsteder. Departementet vil i samråd 
med i første omgang Miljødirektoratet foreta en nærmere vurdering av om en slik forskriftendring 
bør foreslås i lys av Tolldirektoratets høringsinnspill. 
 
Når det gjelder Tolldirektoratets øvrige høringsinnspill om praktiske utfordringer for tolletaten 
med tanke på oppstalling av dyr og opplæringsbehov for å forvalte regelverket, viser 
departementet til Miljødirektoratets vurderinger. Miljødirektoratet uttaler blant annet at de vil 
måtte påregne økt innsats knyttet til bl.a. opplæring og håndtering av henvendelser fra tollvesenet 
og at det bl.a. vil være behov for å utvikle informasjonsmateriell som tollerne kan bruke i sin 
kontroll. Direktoratet peker samtidig på at mange av reptilartene som foreslås unntatt fra kravet 
om innførselstillatelse er omfattet av CITES, noe som vil lette gjennomføringen av 
grensekontrollen på grunn av kravet om medfølgende CITES-tillatelse. 
 
Når det gjelder innspillet knyttet til kostnadene ved oppstalling i forbindelse med tilbakehold og 
beslag, viser Miljødirektoratet til forskriftens § 29 som slår fast at kostnader forbundet med 
tilbakeholdte organismer og videre behandling av disse, kan kreves dekket av den som er 
ansvarlig for innførselen, jf. nml. § 71 andre ledd. Miljødirektoratet viser også til de to nye 
bestemmelsene om administrativt beslag og inndragning i nml. §§ 72a og 72b. Miljødirektoratet 
viser videre til samarbeidsavtalen mellom Tolldirektoratet og Miljødirektoratet, som i forbindelse 
med punktet om tilbakehold, beslag og destruksjon slår fast at utgangspunktet er at 
Miljødirektoratet bærer kostnader som ikke kan dekkes hos importør eller eksportør.  



 
 

Departementet ser imidlertid at de nevnte bestemmelsene i naturmangfoldloven i flere tilfeller 
ikke gir hjemmel for å kreve kostnader for oppstalling i forbindelse med kontroll dekket av den 
ansvarlige. Ettersom de 19 reptilartene vil unntas etter både dyrevelferdsloven og 
naturmangfoldloven, vil de aktuelle artene sannsynligvis kunne bli ivaretatt på Mattilsynets 
grensekontrollstasjoner når innførsel skjer der (Gardermoen og Storskog), mens utfordringene 
sannsynligvis vil knytte seg til innførsel som skjer på øvrige grenseoverganger. Departementet vil 
i samråd med Landbruks- og matdepartementet foreta en nærmere vurdering av Tolldirektoratets 
høringsinnspill i lys av gjeldende regelverk på området, og på denne bakgrunn vurdere behovet 
for en eventuell endring av regelverket om fremmede organismer. 
 
Mattilsynet uttaler i sitt høringsinnspill at fastsettelse og ikrafttreden av ny forskrift under 
dyrevelferdsloven og forskrift om fremmede organismer bør skje samtidig for å unngå 
unødvendig saksbehandling av søknader i en overgangsfase. Miljødirektoratet støtter dette i sin 
anbefaling til departementet. Klima- og miljødepartementet har i samråd med Landbruks- og 
matdepartementet lagt opp til parallelle prosesser for fastsettelse og samtidig ikrafttreden av 
endringen av forskriften om fremmede organismer og ny forskrift under dyrevelferdsloven. 
 

7. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget 
For Miljødirektoratet, vil forslaget innebære administrative konsekvenser som følge av behov for 
økt innsats knyttet til bl.a. opplæring og utarbeidelse av informasjon som tollerne kan bruke i sin 
kontroll av innførsel. Flere henvendelser fra tollvesenet vil også medføre administrative 
konsekvenser for Miljødirektoratet. 
 
Som nevnt er de 19 reptilartene som foreslås unntatt, i dag forbudt å innføre under 
dyrevelferdsloven. Miljødirektoratet mottar derfor i dag ingen søknader om innførsel av artene. 
Det vil bli tillatt å innføre de 19 reptilartene under dyrevelferdsloven, og forslaget om å unnta de 
19 reptilartene også etter forskrift om fremmede organismer innebærer at økte administrative 
konsekvenser for Miljødirektoratet unngås ved at Miljødirektoratet ikke vil måtte bruke 
ressurser på å saksbehandle søknader for disse reptilartene. 
 
Som Tolldirektoratet påpeker i sitt høringsinnspill, vil forslaget også innebære økonomiske og 
administrative konsekvenser for Tolletaten. Deres kontrolloppgaver vil øke og det vil bli behov 
for kompetanseheving. Økt behov for oppstalling i forbindelse med kontrollen vil også kunne 
medføre økonomiske konsekvenser for den ansvarlige for innførselen, samt Miljødirektoratet. 
Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet vil vurdere om det bør legges til rette for å 
kanalisere innførselen av fremmede organismer over visse tollsteder. 
 
Økte utgifter vil dekkes innenfor berørte direktoraters gjeldende budsjettrammer. 
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Forskrift om endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer (unntak fra krav 
om tillatelse for 19 reptilarter) fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Forskrift om endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer (unntak fra 
krav om tillatelse for 19 reptilarter) 
 
(Fastsatt ved kongelig resolusjon 11.05.2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 29 fjerde ledd. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.) 
 

I 
 
I forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer vedlegg II tilføyes følgende 19 
reptilarter mellom arten "Javaspurv, risfugl" og klassen beinfisker: 
 
Vitenskapelig navn Trivialnavn Vilkår 
Reptilia (Klasse) Krypdyr, Reptiles   
Pythonidae   
Morelia viridis 
(Schlegel, 1872) 

Grønn trepyton; Green Tree 
Python   

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold. 

Morelia spilota (Lacépède, 
1804) 

Teppepyton;  Carpet 
Python,  Diamond python   

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

Python regius (Shaw, 1802) Kongepyton; Royal Python, 
Ball Python 

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

   
Boidae   
Boa constrictor L., 1758 Kongeboa; Boa Constrictor   Kun innførsel til innendørs, 

innelukket hold.  
Corallus hortulanus (L., 
1758) 

Hagetreboa; Amazon Tree 
Boa, Common Tree Boa, 
Garden Tree Boa 

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold. 

Epicrates cenchria (L., 
1758) 

Regnbueboa; Rainbow Boa Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

   
Colubridae   
Pantherophis guttatus L., 
1766  

Kornsnok; Corn snake Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold. 

Lampropeltis getula  (L., 
1766) 

Kongesnok; Eastern 
Kingsnake, Common 
Kingsnake, Chain 
Kingsnake 

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold. 

Lampropeltis triangulum 
(L.,1788) 

Melkesnok; Milksnake Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold. 

   
Gekkonidae   

https://en.wikipedia.org/wiki/Colubridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus


 
 

Vitenskapelig navn Trivialnavn Vilkår 
Phelsuma 
madagascariensis (Gray, 
1831) 

Stor daggekko; Day Gecko Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

   
Diplodactylidae   
Rhacodactylus ciliatus 
(Guichenot, 1866) syn. 
Correlophus ciliatus 

Kranset gekko; Crested 
Gecko 

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold 

   
   
Eublepharidae    
Eublepharis macularius 
(Blyth, 1854) 

Leopardgekko; Leopard 
Gecko 

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold 

   
Lacertidae   
Lacerta lepida syn. Timon 
lepidus 
(Daudin, 1802) 

Perlefirfirsle; Ocellated 
Lizard, Eyed Lizard, 
Jeweled Lacerta 

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold 

   
Agamidae   
Uromastyx ocellata 
(Heyden, 1827) 

Pigghaleagam; Ornate 
Mastigure 

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

Pogona vitticeps (Ahl, 
1926) 

Skjeggagam; Central 
Bearded Dragon   

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

   
Varanidae   
Varanus acanthurus  
Boulenger, 1885 

Dvergvaran; Spiny-tailed 
Monitor   

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

   
Testudinidae   
Testudo hermanni Gmelin, 
1789 

Hermanns landskilpadde, 
gresk landskilpadde; 
Hermann's tortoise   

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

Geochelone carbonaria syn 
Chelonoidis carbonaria 
(Spix, 1824) 

Rødfotet skogskilpadde; 
Red-footed Tortoise   

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold. 

   
Geoemydidae   
Chinemys reevesi 
(Gray, 1831) 
Syn.  Mauremys reevesii 

Kinesisk trekjølskilpadde; 
Chinese Pond Turtle 

Kun innførsel til innendørs, 
innelukket hold.  

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Edward_Gray
http://en.wikipedia.org/wiki/Day_gecko
https://en.wikipedia.org/wiki/Daudin
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Hermann


 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft 15. august 2017. 
 

 


