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Høringsuttale - Forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om
fremmede organismer

Vi viser til høringsdokument sendt over ved brev av 25.11.2013.

Endringene som er foreslått gjør at det blir enklere å forholde seg til regelverket for private
hageeiere og grøntsektoren. Saksbehandlinga blir også forenklet. Dette er stort sett positivt.
Nærmere kommentarer til forslaget følger nedenfor.

Kommentarertil omtalenav grupper av organismer i § 29
Hvis det skal gjøres unntak for grupper av organismer fra søknadsplikten for innførsel må
dette gjelde organismer med liknende krav til livsbetingelser. I høringsdokumentet er
akvariefisker eller - planter nevnt som eksempler på en gruppe. Akvariefisk og -planter
representerer en gruppe sammensatt av arter med et vidt spekter av krav til leveområde, som
for eksempel klima- og lysforhold. Evne til etablering, tilpasning og spredning vil variere.
Gruppa består dermed av organismer med svært ulik potensiale for å kunne slå seg ned og
spre seg i norsk natur. Opinion (2001) anslår at 61 000 husstander har akvarium. Utslipp fra
akvarium er en spredningsvei for fremmede arter. Det finnes flere eksempler på at
akvariefisk har blitt sluppet ut i norske vassdrag (for eksempel solabbor og gullfisk). Skal
det gjøres unntak for grupper av organismer fra søknadsplikten, må det gjøres for arter med
krav til livsbetingelser som gjør at det er usannsynlig at de kan etablere seg og spre seg
videre.

Kommentarertil brukav meldeplikti § 29 og § 31
Vi støtter bruk av meldeplikt for å innføre arter som er unntatt søknadsplikten. Dette bør
gjøres elektronisk for å redusere arbeidsmengde. Ved melding om utsetting bør det opplyses
om hvor organismen blir satt ut. Informasjonen bør gjøres tilgjengelig gjennom
miljøvedtaksregisteret, slik at tilsvarende data om søknadspliktige organismer for innførsel
og utsetting finnes på samme sted.

Kommentarertil utsettingog omsetning,§ 30
Vi støtter forslaget om en forskrift om forbud mot omsetning av de organismene som blir
forbudt å sette ut. En hageeier bør kunne forvente at det er tillatt å sette ut en kjøpt plante i
sin egen hage.
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Til slutt vil vi nevne at det kreves en kontinuerlig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget og
gjeldende forskrifter. Det må også planlegges informasjonstiltak. Handel av organismer over
internett er en spesiell utfordring i så måte.

Med hilsen

Lindis Nerbø Jorunn Mittet Eriksen
miljøverndirektør
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