Ole Terje Hovland
Brekkerødlia 68
1782 HALDEN

Trondheim, 26.01.2021

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:

20S97CCA

2020/13506

Johan Danielsen

Tillatelse til innførsel av rødøret bylbyl (Pycnonotus jocosus)
til privat hold
Miljødirektoratet gir Ole Terje Hovland tillatelse til innførsel av rødøret bylbyl
(Pycnonotus jocosus) til privat hold, jf. forskrift om fremmede organismer § 6.
Sakens bakgrunn
Det vises til søknader datert 08.10.2020 fra Ole Terje Hovland (søker), tillatelse til innførsel av 2 to individer av fuglearten rødøret bylbyl (Pycnonotus jocosus).
Formålet er privat hold. Tidsrom for planlagt innførsel er 19.10.2020 – 01.01.2020. Fuglene skal
importeres fra Tâm Trihn, Ådalsvej 9, 9210 Aalborg SØ, Danmark.
Søker oppgir at fuglene skal holdes i voliere. Det er ikke oppgitt om volieren er plassert utendørs
eller innendørs. Vi gir ikke tillatelse til utendørs hold av slike arter uten at det samtidig er søkt om
og kan gis tillatelse til utsetting av arten.
Lovgrunnlaget
Formålet med forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer (forskriften) er å hindre
innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre,
uheldige følger for naturmangfoldet, jf. forskriften § 1. Etter forskriften § 6 kreves det tillatelse for
innførsel av organismer til Norge.
Ved vurderingen av søknaden skal Miljødirektoratet særlig legge vekt på om den omsøkte
organismen kan gi uheldige følger for det biologiske mangfold, jf. forskriften § 6 andre ledd. Vi kan
ikke gi tillatelse til innførsel dersom det er grunn til å anta at innførselen vil medføre vesentlige
uheldige følger for det biologiske mangfoldet. Direktoratet skal vurdere og fastsette de vilkår som
anses nødvendige for å hindre uheldige følger for det biologiske mangfold, jf. § 15 tredje ledd. De
miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer
ved vurderingen, jf. nml § 7.
Miljødirektoratets vurdering
Omsøkte arter med naturlig utbredelse og omsøkt antall (kilde https://www.iucnredlist.org,
https://www.gbif.org/):
Innførsel av arten krever tillatelse etter forskriften § 6.
Miljødirektoratet anser at kunnskapsgrunnlaget for å behandle denne søknaden er tilstrekkelig, jf. §
8 i naturmangfoldloven. Den omsøkte arten en har en naturlig utbredelse i tropiske og sub-tropiske
strøk i Sør-Asia som gjør at de etter alt å dømme ikke kan etablere seg i norsk natur. For disse arten
finner vi derfor ikke grunn til å anta at innførselen vil medføre vesentlige uheldige følger for det
biologiske mangfoldet. Vi har dermed hjemmel til å gi i tillatelse.
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Direktoratet finner ved en skjønnsmessige vurdering, ikke grunn til å tillegge føre-var-hensynet
vekt, jf. naturmangfoldloven § 9. Arten er ikke vurdert i forbindelse med utarbeidelse av
fremmedartlista 2018 og mangler etter alt å dømme, på grunn av sine temperaturkrav (tropiske
arter) evne til å konkurrere med, predatere på i et omfang som vi oppfatter som til skade for
naturmangfoldet. Vi finner ikke sannsynlig at arten kan krysse seg med norske arter. Fuglene skal
etter denne tillatelsen holdes i bur e.l. inne. Rømningsfaren er dermed begrenset.
Dette tilsier at innførsel av omsøkte arter ikke vil føre til økt belastning på økosystemet, jf.
naturmangfoldloven § 10. Direktoratet finner det ikke relevant å gå inn på en nærmere vurdering av
de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12. Ut fra den lave risikoen innførselen
innebærer for norsk biologisk mangfold, gir vi dermed tillatelse til innførselen.
Søker oppgir at han skal ha fuglene i volierer. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke åpner for
utendørs hold. Vilkårene gitt i forbindelse med tillatelsen åpner ikke for slikt hold uten søknad om
utsettingstillatelse.
Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at tillatelse etter forskrift om fremmede organismer ikke
fritar for krav etter annet regelverk, som krav under matloven og smittevernloven.
Bestemmelser i forskrift om fremmede organismer som gjelder ved innførsel av organismer:
 Ved innførsel skal forsendelsen være merket med (jf. forskriften § 25 første ledd):
o Organismens vitenskapelige navn og eventuelle norske eller engelske navn
o Antall eller annen angivelse av mengde organismer
o Vår referanse (oppgitt i tillatelsen)
Vedtak
Med hjemmel i forskrift om fremmede organismer §§ 6 og 15 gir Miljødirektoratet Ole Terje Hovland
tillatelse til innførsel av 2 - to individer av hver av fuglearten rødøret bylbyl, (Pycnonotus jocosus).
Tillatelsen gjelder i tidsrommet 04.01.2021 - 31.12.2021.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Organismene skal oppbevares og emballeres på en slik måte at de ikke kan slippe ut i miljøet
ved transporten
o Fuglene skal derfor holdes i bur innendørs slik at de ikke kan komme ut i miljøet,
utendørs hold i voliere kan derfor ikke forekomme
 Eventuelle ansatte og andre som er involvert i innførselen skal ha kunnskap om innholdet i dette
vedtaket
 Organismene eller evt. avkom kan ikke omsettes eller videreformidles på annen måte uten
tillatelse fra Miljødirektoratet
Dersom vilkår i tillatelsen ikke følges, kan Miljødirektoratet oppheve den eller endre vilkårene.
Tilsier ny kunnskap at risikoen for uheldige følger for biologisk mangfold er større enn antatt, jf.
naturmangfoldloven § 67, kan også tillatelsen trekkes tilbake eller vilkårene endres.
Miljødirektoratet kan også føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i medhold av forskriften blir
overholdt, jf. § 30 i forskrift om fremmede organismer.
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Dette vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker etter at dette brevet
ble mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuell klage sendes til Miljødirektoratet.
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