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Vedtak om tillatelse til innførsel av sneglearten Achatina
reticulata for hold i innendørs terrarium
Vi viser til søknaden datert 20.03.2021.

1. Vedtak
Miljødirektoratet gir Ronja Ottersbo tillatelse, jf. forskrift om fremmede organismer § 6 til innførsel av
20 – tjue Achatina reticulata
Tillatelsen gjelder i perioden 15.04.2021 – 31.12.2021.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Den ansvarlige for innførselen må sørge for at ansatte og andre som er involvert i innførselen har
kunnskap om:
o
Risikoen for uheldige følger og andre forebyggende tiltak i samsvar med aktsomhetsplikten
slik den er beskrevet i § 18 (1)
o
At det foreligger en tiltaks- og varslingsplikt etter § 19, samt om øvrige bestemmelser i
forskriften som gjelder for innførselen
o
At tilsvarende gjelder også informasjon til kunder og andre mottakere ved omsetning eller
formidling av omsøkte organismer eller avkom av disse, se § 20 (2)
o
At dette må kunne dokumenteres ved tilsyn
 Organismene skal anskaffes, oppbevares, brukes og destrueres slik at de ikke kan slippe ut i
miljøet, også ved transport gjennom at:
o
Eventuelle egg som ikke skal brukes i avl, fryses og knuses før de kastes i restavfall
o
Alt som fjernes fra terrariene finkjemmes for gjemte snegler og egg
o
Kjøpere av evt. avkom opplyses om regelverk og egnede tiltak
o
Sneglene skal under ingen omstendigheter slippes ut i norsk natur
 Informasjonskravet i § 20 i forskrift om fremmede organismer må overholdes. De som har ansvar
for innførselen skal også informeres om innholdet i denne tillatelsen. Informasjon som er gitt i
medhold av bestemmelsen må kunne dokumenteres ved tilsyn
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.

2. Kort om bakgrunnen for saken
Det vises til søknad fra Ronja Ottersbo (søker), om import av 20 - tjue Achatina reticulata. Formålet er
hobbyhold i innendørs terrarium. Tidsrommet for planlagt innførsel er 20.03.2021 til 31.12.2022.
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Søker opplyser at sneglene skal holdes i terrarium innendørs og fremholder at arten er tilpasset varmt
og fuktig klima og kan ikke overleve i Norge.
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 vurderinger
Innførsel krever tillatelse etter forskriften § 6.
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har i Rapportnr: 2017: 33:
https://vkm.no/download/18.5ae8113516051ba13264cb17/1513690007313/Assessment%20of%20ris
ks%20to%20Norwegian%20biodiversity%20from%20the%20import%20and%20keeping%20of%20te
rrestrial%20gastropods%20in%20terraria.pdf vurdert risikoen knyttet til import og hold av 116 arter
av landlevende lungesnegler. Arten er omfattet av VKMs vurdering og de finner det svært usannsynlig
at den etablerer seg i Norge. Miljødirektoratet legger rapporten til grunn som kunnskapsgrunnlag om
effekten av innførselen, jf. naturmangfoldloven § 8.
Innførsel medfører følgelig ikke sannsynlig risiko for uheldige følger for norsk naturmangfold, jf.
forskriften § 6 andre ledd. Direktoratet finner ikke grunn til å tillegge føre-var-hensynet vekt i forhold
til disse artene, jf. naturmangfoldloven § 9. Innendørs bruk og artens manglende evne til å overleve
vinteren i Norge, tilsier at innførsel av ikke vil føre til økt belastning på økosystemet, jf.
naturmangfoldloven § 10. Direktoratet finner derfor at det kan gis tillatelse til innførsel av arten til
Norge.
Direktoratet finner det ikke relevant å gå inn på en nærmere vurdering av de miljørettslige
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12.
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)

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

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
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Janne Øvrebø Bohnhorst
seksjonsleder

Johan Danielsen
seniorrådgiver
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