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Oslo, 18.08. 2010 

 

Til 

Direktoratet for naturforvaltning (postmottak@dirnat.no) 

 

 

Høring av forslag til forskrift om innførsel og 

utsetting av fremmede organismer 
 

 

Vi takker for at vi fikk utsatt høringsfristen noe og beklager at høringsfristen er 
overskredet. 
 

Naturvernforbundet vil understreke at det er et svært viktig arbeid som nå gjøres 
for å stanse tapet av naturmangfold som fremmede arter og treslag påfører 

norsk natur. Det er svært viktig at det raskt kommer på plass en ambisiøs 
forskrift knyttet til naturmangfoldloven og som styres av miljømyndighetene. 
Dette fordi dagens forvaltning med utilstrekkelig sektoransvar og svake 

sektorlover/forskrifter ikke møter de problemene som fremmede organismer 
påfører norsk natur.  

 
Naturvernforbundet vil til dette forslaget kun gi noen generelle innspill, 

uten å gå inn i de enkelte paragrafer eller tilhørende artslister.  
 
Vi understreker at en slik forskrift må sikre at alle intensjonene i 

naturmangfoldlovens kapittel II og IV må ivaretas.  Det er nødvendig om 
vi skal kunne motvirke den store trusselen som fremmede organsimer 

faktisk utgjør. Vi vil peke på at det må tas omfattende grep fra 
miljømyndighetenes side for å få bukt med dette alvorlige problemet. 
 

 
Problemer som fremmede arter påfører naturen er en av de fem største truslene 

mot naturmangfoldet, både globalt og nasjonalt. Dette er grundig dokumentert i 
en rekke forskningsrapporter. I Norge har vi mange skremmende eksempler på 
hvor galt det har gått, jf. NOU 2004: 28, som jo er grunnlagsdokumentet for 

hele naturmangfoldloven.  
 

Når det gjelder fremmede arter er det kjent at to store konsekvenser er at de 
kan forandre økosystemer og utkonkurrere naturlig artsmangfold. De økologiske 
konsekvensene som mange av disse påfører norsk natur er derfor uforenelige 

med målsettingen om å stanse tapet av biologisk mangfold.   
 

Kapittel II og IV i naturmangfoldloven, med tilhørende faglig solide forskrifter vil 
kunne bli viktige verktøy for å redusere trusselen som slike arter representerer.  
Forskriften må bli så god at alle potensielt farlige arter blir ulovlig å sette ut eller 

bruke. 
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Generelle betraktninger 

 
Naturvernforbundet mener føre-var- og speilvendingsprinsippet samt 

kunnskapsgrunnlaget  må utgjøre bunnplanken i forskriften. 
 
Vi undres litt over at det brukes en del ulike formuleringer i disse forskriftene 

(fremmede organismer og utenlandske treslag), selv om de strengt tatt dekker 
samme tema.  

 
En del arter/artsgrupper har usikker systematikk med desto flere ukjente 
virkninger av hvordan de kan opptre i nye miljø. 

 
Derfor er det etter Naturvernforbundet syn, en rekke faglige huller i foreliggende 

forslaget.  
 
I mye annet lovverk gjelder speilvendingsprinsippet. Vi mener det burde vært 

anvendt også her - arter er forbudt å innføre og sette ut med mindre de er 
spesifikt listet.  

 
Det ville kunne gitt lengre lister, men da ville en i alle fall sikret et forbud mot 
det som er uønsket. Vi mener dette ville vært praktisk gjennomførbart - dersom 

alle aktuelle aktører ble invitert til å sende inn forslag over hvilke arter de vil 
importere, hadde det vært en rimelig oversiktlig materie som kunne blitt vurdert 

på en faglig solid måte før de var satt ut. Da ville også føre-var-prinsippet virket 
slik det opprinnelig var ment.  
 

Slik denne listen er nå, er den en oppramsning av arter vi VET kan være 
problematiske, men den vil ikke hindre innførsel av nye problemer som vi ikke 

vet om per i dag. Vi tror ikke det på global basis bare finnes fem makroalger og 
kun en ribbemanet som kan være problematisk for norske farvann, for å nevne 
to eksempler.  

 
Naturvernforbundet ber om at forskriften bearbeides og strammes opp, særlig i 

forhold til de prinsipielle argumentene vi har framført. 
 

 
 
Mvh 

Norges Naturvernforbund 
 

 
Arnodd Håpnes 
Fagleder naturmangfold 


