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Klima- og miljøverndepartementet 
Avdeling for naturforvaltning, postboks 8013 Dep. 
0030  Oslo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uttale til forslag om endring av naturmangfoldloven kap IV 
 
Viser til brev, datert 25.11.2013. Klima-og miljøverndepartementet legger fram forslag om mindre 
endringer av naturmangfoldloven kap IV, §§29-31. KLD har bedt om kommentarer innen 
25.01.2014.  
 
Unntak for grupper av organismer 
Departementet foreslår å utvide muligheten til å gi unntak fra kravet om tillatelse til innførsel i 
forskrift, jf §29, 4. ledd. Forslaget er å tillate at også grupper av organismer kan unntas. Slike 
grupper kan være felles bruksområde eller egenskaper, men uavhengig av taksonomisk tilhørighet. 
 
Vi ser at det kan oppstå praktiske behov for å gi en slik hjemmel i forskriften. Gjeldende 
bestemmelse setter krav om at bestemte organismer kan unntas, og det kan kreve betydelig 
kompetanse og arbeid for involverte parter. Like fullt stiller vi spørsmål ved de eksemplene som er 
nevnt på slike grupper: Akvariefisk og akvarieplanter. Hvis det skulle bli aktuelt å unnta disse 
gruppene uten reservasjoner, vil import av flere skadegjørende svartelistearter legaliseres. Gullfisk 
og vasspest er eksempler på det. Selv om formålet med importen er noe annet, må en anta at faren 
for utsetting i strid med §30 vil bli stor. 
 
Det er ikke foreslått å kunne forby innførsel av grupper av organismer, tilsvarende som for tillatelse 
til innførsel. Her er forslaget fremdeles at kun bestemte organismer kan forbys. Etter vår oppfatning 
er det vanskelig å finne en god argumentasjon for å opprettholde et slikt skille.  
 
Importører av levende materiale skal ikke bare forholde seg til potensielt skadelige arter av hensyn 
til biologisk mangfold. Cites-listene som følger av Washingtonkonvensjonen  ramser opp arter som 
har forskjellige bestemmelser i forhold til import og eksport av hensyn til rødlistestatus. Det 
forutsettes at de som driver handel kjenner til hvilke arter som ikke lovlig kan importeres eller 
eksporteres til og fra aktuelle land. Tilvarende kunnskap kreves av kontrollerende myndighet. 
 
Fylkesmannen mener KLD må vurdere nøye om det er grunnlag for å legge til rette for forskjellig 
maskevidde for regler om import av de to artskompleksene, avhengig av om de er rød – eller 
svartelistet. Vi mener generelt det er viktig å øke kunnskap om arter, særlig for alle som er involvert 
i handel og kontroll med import og eksport av viltlevende organismer. 
 

 
 

 



 

Forskriftshjemmel til forbud mot utsetting og omsetting 
Departementet foreslår en tydelig hjemmel til å forby utsetting og omsetting av definerte 
organismer i forskrift. Dette vil gi et utvetydig signal til aktørene og sparer myndighetene for mye 
søknadsarbeid. Forbud mot omsetting flytter hovedansvaret fra forbruker til kommersielle aktører i 
dette markedet.  
 
Fylkesmannen er enig i forslaget.  
 
Generelt unntak for utsetting av planter i private hager 
Fylkesmannen er enig i å tilpasse lovteksten best mulig i forhold til privat hagebruk. Hageeiere bør 
kunne forholde seg til at planter de setter ned er lovlige og at de normalt ikke har oppfølgingsansvar 
i forhold til spredningsfare.  
 
Vi ber likevel departementet vurdere om private hageeiere fremdeles bør stilles til ansvar for 
eventuell spredning av planter som er anskaffet privat fra deler av landet med andre 
vekstbetingelser eller egenimportert fra utlandet. 
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