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Høringssvar - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om 
fremmede organismer 
 
Vi viser til høringsbrev 25.11.2013 fra Klima- og miljødepartementet vedrørende endringer i 
naturmangfoldloven kapittel IV, §§ 29, 30 og 31. 
 
Når det gjelder faglige spørsmål, er Mattilsynet er generelt enig i at forslaget om en klar hjemmel i 
§ 30 for å gi forskrift om forbud mot utsetting og omsetning, vil kunne bidra til klargjøring av 
regelverket. Vi mener lister over slike forbudte organismer er nødvendige å se i sammenheng med 
tilsvarende lister med forbud mot innførsel etter § 29. Vi støtter også at forslagene til endring av §§ 
29 og 31. Å innføre begrepet «grupper av organismer» på unntak om krav om tillatelse, samt 
bredere åpning for utsetting av planter i private hager uten tillatelse vil forenkle regelverket. Den 
foreslåtte ordlyden i § 31 annet ledd mener vi midlertid virker svært komplisert og vanskelig å 
forstå. 
 
Høringsbrevet omtaler økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til 
planteskoleproduksjon og grøntanlegg, § 30. Det tas sikte på at eksisterende kontroll og 
tilsynsordninger på andre områder hos blant annet Mattilsynet og Miljødirektoratet kan anvendes. 
Det forventes at endringsforslagene fører til økte utgifter knyttet til tilsyn og kontroll, blant annet for 
Mattilsynet.  
 
Mattilsynet forutsetter at før det eventuelt vedtas at Mattilsynet skal drive tilsyn med etterlevelse av 
regelverk fastsatt etter Naturmangfoldloven, må dette på forhånd avklares mellom Landbruks- og 
matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dette både med tanke på hvordan delegering 
av tilsynsoppgaver gjøres, og hvordan tilsynet skal reguleres og finansieres.  
 
Med hilsen 
 
 
Are T. Sletta 
Seksjonssjef Planter, økologi og GM 
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