Terje Egon Karlsson
Lakskjønnveien 123
3158 ANDEBU

Trondheim, 20.07.2022

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:

22S62125

2022/7795

Johan Danielsen

Tillatelse til å innføre blåvinget kookaburra (Dacelo Leachii) til
hobbyhold
Vi viser til søknad datert 29.06.2022 om tillatelse til å innføre blåvinget kookaburra (Dacelo
Leachii) til hobbyhold.

Vedtak

Miljødirektoratet gir tillatelse til å innføre 6 - seks blåvinget kookaburra (Dacelo Leachii).
Tillatelsen gjelder fram til 31.07.2023 og på følgende vilkår:
 Organismen skal anskaffes, oppbevares, brukes og destrueres slik at de ikke kan slippe ut i
miljøet, også under transport.
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
 Organismene eller evt. avkom kan ikke omsettes eller videreformidles på annen måte uten
tillatelse fra Miljødirektoratet
 Du må varsle Statsforvalteren i Vestfold og Telemark med en gang dersom organismen har
rømt.
 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 6 - seks blåvinget kookaburra (Dacelo Leachii). Blåvinget kookaburra er
utbredt i Australia i tropiske og subtropiske klimasoner. Opplysninger om utbredelse fra GBIF
(https://www.gbif.org/species/2475654 ).
Innførselen er planlagt fra 01.07.2022 til 01.07.2023 for hobbyhold. Du opplyser følgende i
søknaden:
"Ingen risiko.
Ingen risiko, da fuglen vil dø raskt ute i naturen."
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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
Arten hører hjemme i tropiske/sub-tropiske strøk i Australia. Utbredelsen er i klimasoner og
natur med svært ulike forhold fra Norge.
Vurdering
Naturmangfoldlovens § 9 krever at det skal foreligge tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
en beslutning kan ha for naturmiljøet (føre-var prinsippet).
Det kan med god sikkerhet legges til grunn at blåvinget kookaburra (Dacelo Leachii), ikke kan
overleve i norsk natur. De mangler etter alt å dømme på grunn av krav til høye temperaturer og
leveområder, evne til å konkurrere med, drepe eller skade (predatere), eller krysse seg med, norske
arter. Innførselen vil slik ikke kunne føre til vesentlig skade på det biologiske mangfoldet. Av samme
grunn er risikoen ved å innføre arten så lav at det ikke vil føre til en økt belastning på økosystemet.
Vår vurdering er at artenes egenskaper og innesluttet hold etter vilkårene gitt i denne tillatelsen,
gir liten sannsynlighet for spredning til miljøet og skade på norsk naturmangfold. Vi gir derfor
tillatelse.
Tillatelsen fritar ikke for krav i andre regelverk, som matloven og smittevernloven.

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

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Janne Øvrebø Bohnhorst

Johan Danielsen
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