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Vi vil først beklage sterkt at departementet ikke har mottatt Forsvarsbyggs uttalelse innen fristen. Årsaken 
ligger i at vi har benyttet departementets gamle e-postadresse. Vi håper det likevel er mulig å komme 
med våre synspunkter nå i etterkant. 
 
 
 

Høringsuttalelse - forslag til endringer i naturmangfoldloven kap IV 
om fremmede organismer 
Forsvarsbygg har mottatt høring på forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede 

arter med høringsfrist innen 25.1.2014. Fremmede arter utgjør i dag en stor utfordring både ift 

innplanting og skjøtsel for større eiendomsforvaltere som Forsvarsbygg, og det rettes mye 

oppmerksomhet mot dette temaet uten at det i dag foreligger klare retningslinjer. Vi er derfor svært 

positive til tilpasninger i loven dersom dette vil medføre at den kan følges bedre opp i praksis. I det 

følgende gis et par innspill til innhold: 

§29 innførsel 

Det påpekes i høringsforslaget at et forbud mot omsetning av visse listeførte planter vil kunne føre til 

reduserte inntekter for planteskoler og hagesentra som i dag produserer disse artene. Dette gjelder 

spesielt forbud mot omsetning av arter som har flere års produksjonstid. I den sammenheng legges det i 

høringsforslaget opp til muligheter for overgangsordninger for å redusere bransjens tap. Forsvarsbygg 

ser på slike overgangsordninger som lite ønskelige. En fortsatt mulighet for å kjøpe artene vil kunne 

medføre uklarheter ift hva som er aksepterte produkter, og signalene om at planter med svært høy 

økologisk risiko ikke skal plantes ut, vil utvannes og skape mindre forståelse for forbudet. Samtidig vil 

det kunne oppstå uklarheter ift ansvaret for å hindre spredning fra slike omsatte og utplantede arter. 

Forsvarsbygg påpeker derfor at det er viktig med en grundig vurdering av uønskede konsekvenser før 

det eventuelt åpnes opp for en slik løsning.  

§31 utsetting uten særskilt tillatelse 

Forslag til ny tekst i §31 første ledd bokstav d) sier, med understrekning av undertegnede, at utsetting 

kan skje av «planter i parkanlegg og andre dyrkede områder hvis plantene i liten grad kan påregnes å 

spre seg utenfor området og spredningen ikke medfører risiko for skade på det biologiske mangfoldet». 

At en spredning ikke medfører risiko for skade vil vel sjelden kunne fastsettes sikkert. Vi foreslår derfor 

at teksten endres til «…spredningen ikke påregnes å medføre risiko for skade på det biologiske 

mangfoldet». En diskusjon rundt tidsaspektet for risiko for skade er ønskelig. 
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Lovteksten i §31 første ledd bokstav d) legger etter vår oppfatning videre opp til at alle utsettinger i 

parkanlegg og andre dyrkede områder med unntak av der det er gitt et klart forbud, må risikovurderes 

før en evt utsetting. Dette vil medføre en enorm mengde risikovurderinger. Samtidig er det stor 

uenighet om hvor grensene går for hva som er stor risiko for spredning og ikke. Forsvarsbygg antar at 

formuleringen i bokstav f) vil benyttes til å redusere omfanget av risikovurderinger ytterligere. 

Alternativt foreslår vi at formuleringen i bokstav b) ytterligere modifiseres til at det er planter i 

parkanlegg og andre dyrkede områder som hører til kategoriene PH, HI og SH i gjeldende versjon av 

norsk svarteliste som må risikovurderes før en eventuell utplanting. Arter som ikke tilhører noen av 

disse kategoriene kan dermed plantes ut uten ytterligere vurdering.  

For øvrig savner vi at kapittel IV om fremmede organismer åpner for nærmere bestemmelser om 
håndtering av masser og planteavfall. 
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