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Tillatelse til å innføre kjempetusenbeinarten
Archispirostreptus gigas og kjempesneglearten
Acathina fulica
Vi viser til søknaden datert 18.05.2022 om tillatelse til å innføre kjempetusenbeinarten
Archispirostreptus gigas og kjempesneglearten Acathina fulica.

Vedtak

Miljødirektoratet gir tillatelse til å innføre 1 - et individ hver av artene Archispirostreptus gigas og
Acathina fulica. Tillatelsen gjelder fram til 31.12.2022 og på følgende vilkår:
 Organismen skal anskaffes, oppbevares, brukes og destrueres slik at de ikke kan slippe ut
i miljøet, også under transport. Dette innebærer at de skal holdes innendørs i
rømningssikrede terrarier.
o Eventuelle egg fryses og knuses før de kastes i restavfall
o Alt som fjernes fra terrariene finkjemmes for gjemte dyr og egg fra disse, pakkes
godt inn og kastes i restavfall
o Kjøpere av evt. avkom opplyses om regelverk og egnede tiltak
o Sneglene skal under ingen omstendigheter slippes ut i norsk natur
 Artene, eller avkom av disse, kan ikke omsettes eller bringes levende ut av søkers bolig
uten tillatelse herfra. Unntak fra om eier skifter bopel.
 Dersom organismene skulle unnslippe ut i miljøet må du varsel Statsforvalteren i Oslo og
Viken.
 Forsendelsen skal være merket med:
o organismens vitenskapelige navn og eventuelle norske eller engelske navn
o antall eller annen angivelse av mengde organismer
o vår referanse (oppgitt i tillatelsen)
Vedtaket er fattet etter forskrift om fremmede organismer § 6.

Kort om bakgrunnen for saken

Du har søkt om å innføre et individ hver av artene Archispirostreptus gigas og Acathina fulica i ikke
nærmere angitt tidsrom. Formålet med innførselen er hobbyhold og i søknaden opplyser du:
"Tusenbein: oppbevares i et sikret og egnet habitat, vil sjeldent tas ut av habitatet, og verken voksen
eller egg overlever norsk vinter. (Det er vanskelig å finne god dokumentasjon om arten annet enn på
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nettsider relatert til privat dyrehold) Snegler: oppbevares i et sikret og egnet habitat, vil sjeldent tas ut
av habitatet. Alle egg de produserer destrueres ved frysing i minst 3 dager, og verken voksne eller egg
vil overleve norsk vinter.
Tusenbein: verken voksne eller egg vil overleve de lavere temperaturene i Norge, spesielt vinteren. De
krever også kjønnet formering så ett individ kan ikke formere seg alene. Denne spesifikke arten
(Archispirostreptus gigas) har en kjent middart som lever i symbiose med tusenbeinet. Disse forlater
ikke tusenbeinet og er ufarlige (så vidt jeg vet, lite informasjon tilgjengelig). Snegler: vil formere seg så
lenge to individer er tilgjengelige (hermafroditter), men egg (og voksne) overlever ikke minusgrader i en
lengre periode. Vanlig invaderende art i områder rundt og sør for ekvator. Noen få bestander er funnet
i Spania. De kan overleve temperaturer ned til 2 grader ved å gå i dvale, men ikke lavere. Krever også
en viss mengde fuktighet i luften for å overleve."

Miljødirektoratets vurderinger

For å innføre levende eller levedyktige organismer til Norge må du i utgangspunktet ha tillatelse
fra Miljødirektoratet. Dette følger av naturmangfoldloven § 29 og forskrift om fremmede
organismer § 6. Om vi gir tillatelse eller ikke beror på vurdering av risikoen innførsel av den
aktuelle organismen utgjør 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.
Kunnskapsgrunnlaget for omsøkte arter
Archispirostreptus gigas og Acathina fulica er endemisk i tropisk Afrika. Se henholdsvis
https://www.gbif.org/species/1025719 og https://www.gbif.org/species/10928934 for utbredelse.
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har i Rapportnr: 2017: 33:
https://vkm.no/download/18.5ae8113516051ba13264cb17/1513690007313/Assessment%20of%2
0risks%20to%20Norwegian%20biodiversity%20from%20the%20import%20and%20keeping%20of
%20terrestrial%20gastropods%20in%20terraria.pdf vurdert risikoen knyttet til import og hold av
116 arter av landlevende lungesnegler. Achatina fulica er omfattet av VKMs vurdering og
ekspertene finner at det er svært usannsynlig at de etablerer seg i Norge.

Vurdering
Naturmangfoldlovens § 9 krever at det skal foreligge tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
en beslutning kan ha for naturmiljøet (føre-var prinsippet).
Archispirostreptus gigas og Acathina fulica er fra tropisk Afrika, og kan sannsynligvis på grunn av
krav til høye temperaturer ikke konkurrere med, drepe eller skade (predatere), eller krysse seg
med, norske arter.
Artenes naturlige utbredelser tilsier sammen med vilkårene gitt i tillatelsen, at det er svært liten
risiko for skade på norsk naturmangfold knyttet til innførsel og hold av artene. Vi gir derfor
tillatelse.
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Klagerett

Du og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven kap. VI.
Fristen for å klage er tre uker fra du har mottatt dette brevet. Klagen sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen
Miljødirektoratet
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