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Tillatelse til innførsel av piggsvinsopp (Hericium ericeus),
hvit vintersopp (Flammulina velutipes) og
kongeøsterssopp (Pleurotus eryngii) til Soppgården As
for produksjon av matsopp)
Det vises til søknad datert 22.02.2021.

Vedtak

Med hjemmel i forskrift om fremmede organismer §§ 6 og 15 gir Miljødirektoratet Soppgården As
tillatelse til innførsel av petriskål/reagensrør med mycel av artene piggsvinsopp (Hericium ericeus),
hvit vintersopp (Flammulina velutipes) og kongeøsterssopp (Pleurotus eryngii). Tillatelsen gjelder fram
til 31.12.2021. Tillatelsen gjelder kun innførsel fra Belgia.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Innførselen skal skje til kommersiell produksjon ved Soppgården As sitt anlegg
 Produksjon skal skje i lukket dyrkerom med filter som skal sikre at soppsporer ikke skal kunne
spre seg ut fra produksjonsenheten
 Organismene skal oppbevares og emballeres på en slik måte at de ikke kan slippe ut i miljøet
ved transport.
 Eventuelle ansatte og andre som er involvert i innførselen skal ha kunnskap om innholdet i
dette vedtaket.
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.

Sakens bakgrunn

Det vises til søknad fra Soppgården As (søker) om tillatelse til innførsel av petriskål/reagensrør med
mycel av artene piggsvinsopp (Hericium ericeus), hvit vintersopp (Flammulina velutipes) og
kongeøsterssopp (Pleurotus eryngii) til produksjon av gourmetmatsopp ved Soppgården As sitt anlegg
fra Mycelia bvba, Veldeken 27, 9850 Deinze, Belgia. Planlagt tidsrom for innførsel er perioden
01.03.2021 til 31.12.2021. Søker opplyser at produksjon skal skje i lukket dyrkerom med filter som
skal sikre at soppsporer ikke skal kunne spre seg ut fra produksjonsenheten.
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Miljødirektoratets vurdering

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.
Kunnskapsgrunnlag
Piggsvinsopp og hvit vintersopp er endemisk i Europa, også i Norge. De norske forekomstene er skilt
fra det øvrige Europa av havstykker og kan forventes å ha andre tilpasninger enn sental-europeiske
forekomster.
Kongeøsterssopp er endemisk i Sør- og Mellom-Europa. Den er ikke registrert i Norge. Arten er ikke
vurdert av Artsdatabanken i forbindelse med revisjon av Fremmedartslista i 2018.
Vurderinger
Innførsel av piggsvinsopp, hvit vintersopp og kongeøsterssopp krever tillatelse etter forskriften § 6.
Vår vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å fatte et vedtak i saken, jf.
naturmangfoldloven § 8. Direktoratet mener at det ikke kan utelukkes at spredning mycel fra andre
populasjoner av piggsvinsopp og hvit vintersopp enn de norske til miljøet kan gi risiko for uheldige
følger for biologisk mangfold, jf. forskriften § 6 (2). Samme vurdering gjøres gjeldende i forhold til
kongeøsterssopp, med den presisering at det dreier seg om mulige skadevirkninger fra etablering av
ny art i Norge.
Vi legger imidlertid til grunn at de sikringstiltakene som beskrives i søknaden er tilstrekkelige til at
spredning kan utelukkes. Miljødirektoratet legger derfor til grunn at det ikke er grunn til å anta at en
tillatelse til innførsel i denne saken vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske
mangfoldet.
Selv om vi legger vekt på føre-var-hensynet knyttet til innførselen, jf. naturmangfoldloven § 9, merker
vi oss at søker legger opp til et sikkert hold. Dersom vilkårene for tillatelsen følges anser vi ikke at
piggsvinsopp, hvit vintersopp og kongeøsterssopp fra denne innførselen vil føre til økt belastning på
økosystemet ved spredning i norsk natur, jf. naturmangfoldloven § 10.
Ut fra en samlet vurdering og med særlig vekt på at det legges opp til sikkert hold og positive
økonomiske samfunnseffekter finner vi å kunne gi søker tillatelse til innførsel og hold av piggsvinsopp.
Direktoratet finner det ikke relevant å gå inn på en nærmere vurdering av de miljørettslige
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12. Gitt at vilkårene i tillatelsen oppfylles, finner vi ikke
grunn til å anta at omsøkte innførsel vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske
mangfoldet.
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)
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Virksomheter som driver med innførsel skal etablere og dokumentere internkontroll i tråd med
kravene i forskriften § 26.

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.

Klagerett

Soppgården As 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
Janne Øvrebø Bohnhorst

Johan Danielsen

seksjonsleder

seniorrådgiver
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