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VEDR.HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN
KAPITTEL IV OM FREMMEDE ORGANISMER

Vi viser til Departementets horingsbrev av 25.11.2013. og oversender Norsk Akvarietbrbunds
kommentarer til forslaget til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede
organismer.

Norsk Akvarieforbund (NAF) er en paraplyorganisasjon for akvarieklubber i Norge.
Klubbene dekker private akvarie-eiere og —interesserte som cr organisert, og sammen med
NAF jobbes det med informasjon, opplysning og kontakt blant annet om etisk fiskehold 02,

retningslinjer til å folge norsk regelverk. Forbundet gir ut informasjon i tidsskriftet "Norsk
Akvarieblad", som sendes alle mcdlemmene fire ganger årlig.

NAF mener at dersom problemet med forvilling av fiskearter skal loses ved forbud, må det
være forståelig for de som kan utgjøre en spredningsrisiko.. I all hovedsak kommer de
ferskvannsfisk som holdes i akvarier. fra tropiske forhold og kan neppe klare en vinter under
norske forhold. Det virker for oss som om de alvorligste etableringene av invaderende
fiskearter kommer via fiske; bruk som levende agn eller utsetting av sportsfisk. En klassisk
kaldtvannsfisk er gullfisk, og har vært holdt her i landet i mange år. Til tross for dette er det
bare i svært liten grad skjedd en spredning i naturen, uten påviselig skadevirkning. Til tross
tbr dette, har arten status som "høy risiko" i 2012-utgaven av svartelisten.

NAF mener endringene som er foreslått i naturmangfoldloven gjør det lettere å forstå
restriksjoner og pålegg som måtte komme, samtidig som man unngår reguleringer som virker
ute av proporsjoner for vår del av artsmangfoldet. Dersom akvarieftsk holdes som intensjonen
ved innforsel, dvs i et lukket akvarium innendørs, er rømming utclukket. For damfisk vil en
åpen dam kunne gi en visst rømmingsfare. og det kan eventuelt utarbeides krav til slike
anlegg.

Akvariehobbien, på linje med hagedyrking, holder et stort antall arter og varianter, som nevnt
i all hovedsak fra tropiske og subtropiske området. NAF er dertbr positiv til at
akvarieorganismer vurderes på gruppenivå. En erstatning av krav om tillatelse med meldeplikt
er også en forbedring, selv om NAF mener det kan gi betydelig merarbeid for zoonæringen,



uten økt miljøgevinst. NAF stotter at det gis mulighet for å unnta større organismegrupper
framfor bare bestemte arter eller -grupper, fra krav om innforselstillatelse.

Reglene for akvatiske og dam-planter er uklare, og det er vanskelig å se at spredning skulle
være en større risiko for vannplanter enn for landlevende hageplanter

Vi vil poengtere at NAF stotter forbud mot utsetting av fisk og vannplanter, men mener ct
forbud ikke vil hindre ulovlig innforsel eller utsetting, som kan bli letteste måten å kvitte seg
med arter som ikke kan overdras til andre. Norsk Akvarieforbund er positiv til endringene
som vil gi et mer forståelig regelverk, med de kommentarer som er angitt.

Med vennlig hilsen.
Norsk Akvarieforbund
Leder Kjetil Eilevstol


