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Avvisning av søknad om å innføre "Panda king",
(Cubaris spec.) samt tillatelse til å innføre Porcellio
werneri, Porcellio hoffmannseggi og Porcellio
flavomarginatus
Vi viser til søknaden datert 02.05.2021 om tillatelse til å innføre Porcellio werneri, Porcellio
hoffmannseggi, Porcellio flavomarginatus samt "Panda king", (Cubaris spec.).

Vedtak

Miljødirektoratet avviser søknad om å innføre "Panda king", (Cubaris spec.).
Miljødirektoratet gir tillatelse til å innføre Porcellio werneri, Porcellio hoffmannseggi og Porcellio
flavomarginatus. Tillatelsen gjelder fram til 30.06.2022 og
Vi stiller følgende vilkår:
 Organismene skal anskaffes, oppbevares, brukes og destrueres slik at de ikke kan slippe
ut i miljøet, også under transport. Dette innebærer at de skal være innendørs i
rømningssikrede bur/terrarier.
 Importerte individer eller ev. avkom kan ikke tas levende ut av [oppholdssted] uten
tillatelse fra oss.
 Du må varsle oss og Vestfold og Telemark med en gang dersom organismene 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 Porcellio werneri, Porcellio hoffmannseggi, Porcellio flavomarginatus samt
"Panda king", (Cubaris spec.) i perioden fra 02.08.2021 til 02.08.2022. Du opplyser at du vil
oppbevare/holde Porcellio werneri, Porcellio hoffmannseggi, Porcellio flavomarginatus samt "Panda
king", (Cubaris spec.) i innelukkede rømningssikre terrarier i lukket hobbyrom.
Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00
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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 ei vurdering av risikoen innførsel av den
aktuelle organismen utgjør for det biologiske mangfoldet.
Forskriften § 14 setter krav til søknaden. Søknader som ikke oppfyller disse kravene blir i
utgangspunktet ikke behandlet. Et av kravene som framgår i forskriften § 14 er at du må oppgi
det vitenskapelige navnet til organismen i søknaden. Bakgrunnen for dette kravet er at vi må ha
det vitenskapelige navnet for å innhente kunnskap om risikoen ved organismen fra
internasjonale vitenskapelige publikasjoner. Uten det vitenskapelige navnet kan vi ikke foreta en
forsvarlig saksbehandling i tråd med reglene i naturmangfoldloven og forvaltningsloven.
Du har ikke oppgitt det vitenskapelige navnet til "Panda king". Søknaden om innførsel av denne
arten oppfyller dermed ikke kravene i forskriften § 14. Miljødirektoratet må dermed avvise den.
Dette er ikke til hinder for at du søker på nytt, når du har funnet det vitenskapelige navnet på
denne arten.
De øvrige artene er vurdert på ordinær måte.
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
Forskrift om fremmede organismer § 14 setter krav til søknaden. §14 (2) b. krever at organismens
vitenskapelige og eventuelle norske eller engelske navn oppgis. For "Panda king" mangler
vitenskapelig navn i søknaden. Vurderingene kan derfor ikke baseres på dokumentert kunnskap.
Porcellio werneri, Porcellio hoffmannseggi og Porcellio flavomarginatus er naturlig utbredt på det
sørlige Balkan og sør i Hellas. De kommer fra en klimasone som er svært ulik norske forhold.
Vurdering
Uten vitenskapelig navn på isopodearten "Panda king" kan vi hverken bedømme eller avveie
risikoen ved innførselen opp mot eventuelle positive samfunnseffekter. Vi avslår derfor søknad
om innførsel av denne arten.
Porcellio werneri, Porcellio hoffmannseggi og Porcellio flavomarginatus kan sannsynligvis ikke
overleve i norsk natur. Med en begrenset utbredelse helt sør i Europa mangler de etter alt å
dømme på grunn av krav til høyere temperaturer evne til å konkurrere med, drepe eller skade
(predatere), eller krysse seg med, norske arter. Vi mener det ikke er grunn til å anta at innførselen
vil føre til vesentlig skade på det biologiske mangfoldet. Risikoen ved å innføre disse artene
ansees som så lav at det ikke vil føre til en økt belastning på økosystemet. 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

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
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Johan Danielsen
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