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Tillatelse til å innføre runakkevaran (Varanus rudicollis)
og filippinsk seiløgle (Hydrosaurus pustulatus)
Vi viser til søknader datert 26.04.2022 og 27.04.2022 om tillatelse til å innføre runakkevaran
(Varanus rudicollis) og filippinsk seiløgle (Hydrosaurus pustulatus).

Vedtak

Miljødirektoratet gir tillatelse til å innføre 2 – to runakkevaran (Varanus rudicollis) og to filippinske
seiløgler (Hydrosaurus pustulatus). Tillatelsen gjelder fram til 31.12.2022.
Vi stiller følgende vilkår:
 Ansatte, andre involverte, kunder og andre mottakere skal ha kunnskap om følgende når
organismen omsettes:
o risikoen for at innførselen av organismen kan gi uheldige følger for
naturmangfoldet og forebyggende tiltak
o tiltaks- og varslingsplikten
o plikten til å føre internkontroll
o kravet om å informere ansatte og mottakere av fremmede arter
o dette må kunne dokumenteres ved tilsyn
 Organismene skal anskaffes, oppbevares, brukes og destrueres slik at de ikke kan slippe
ut i miljøet, også under transport. Dette innebærer at de skal holdes i rømningssikre
terrarier innendørs.
 Importerte individer eller ev. avkom kan ikke tas levende ut av Akvariet i Bergen uten
tillatelse fra oss.
 Dere må varsle både oss og Statsforvalteren i Vestland med en gang dersom
organismene har rømt.
 Forsendelsen skal være merket med
o organismenes 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.
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Kort om bakgrunnen for saken

Dere har søkt om å innføre to runakkevaran (Varanus rudicollis) og to filippinske seiløgler
(Hydrosaurus pustulatus) i tidsrommet 18.02.2021 – 18.04.2022. I søknadene opplyser du
henholdsvis for runakkevaran:
"Det ikke finnes relevante tiltak for å redusere risikoen knyttet til de aktuelle organismene.
Dyrene har ikke tilgang til biologisk mangfold da de er i oppvarmede utstillinger inne på Akvariet."
og for filippinsk seiløgle:
"Det ikke finnes relevante tiltak for å redusere risikoen knyttet til de aktuelle organismene.
Disse dyrene vil stå i habitater tilegnet deres levevilkår på Akvariet i Bergen der de vil bli røktet slik
denne arten skal."

Miljødirektoratets vurderinger

Alle som skal innføre organismer til Norge, må søke om tillatelse.
Vi kan ikke gi tillatelse til å innføre fremmede organismer dersom det er grunn til å tro at
innførselen vil føre til vesentlig skade på det biologiske mangfoldet.
Dersom vi har grunn til å tro at innførselen vil føre til uheldige, men ikke vesentlige,
konsekvenser, må vi gjøre en skjønnsmessig vurdering. I vurderingen er fordelene med
innførselen og om de kan oppnås på andre måter viktige momenter. I tillegg må vi vurdere
risikoen som organismen utgjør.
Kunnskapsgrunnlaget
Arten har tropisk utbredelse. De kommer fra en tropisk klimasone, svært ulik norske forhold.
Runakkevaran er naturlig utbredt i Indonesia: https://www.gbif.org/species/2470763 mens
filippinsk seiløgle er utbredt på Filippinene: https://www.gbif.org/species/5226075 . Artene
mangler helt evne til å overleve i norsk natur.
Vurdering
Artene kan ikke overleve i norsk natur. De er tropiske og mangler på grunn av krav til temperatur
og andre naturforhold, evne til å konkurrere med, drepe eller skade, eller krysse seg med norske
arter.
Vi mener at risikoen ved å innføre runakkevaran (Varanus rudicollis) og Filippinsk seiløgle
(Hydrosaurus pustulatus) er så lav at det ikke vil føre til en økt belastning på økosystemet. Vi gir
derfor tillatelse.
Vi gjør oppmerksom på at runakkevaran (Varanus rudicollis) står på liste II over arter som er
omfattet av konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). [Du/dere] må
derfor legge ved følgende:
 eksporttillatelse utstedt av CITES-myndighetene i eksportstaten
 importtillatelse utstedt av Miljødirektoratet, som er norsk CITES-myndighet
De originale CITES-tillatelsene og utstedte kopiene skal tollbehandles ved utførselen fra
eksportstaten og innførselen til Norge. Dere må deretter sende de originale tillatelsene til
Miljødirektoratet, mens dere beholder den utstedte kopien.
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Klagerett

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

Hilsen
Miljødirektoratet
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