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Tillatelse til å innføre fire fuglearter til fremvisning i dyrepark
Vi viser til søknad datert 31.03.2022 om tillatelse til å innføre fire fuglearter til fremvisning i
dyrepark.

Vedtak

Miljødirektoratet gir tillatelse til å kjøpe inn og holde inntil 6 - seks individer hver av artene:
Blyfasan (Blå ørefasan) (Crossoptilon auritum), tibetansk ørefasan (Crossoptilon harmani), og
temminick tragopan (Tragopan temminckii), samt 10 – ti individer av arten hjelmperlehøns
(Numida meleagris).
Tillatelsen gjelder fram til 31.12.2022 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 Innlandet 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:
Artsnavn norsk

Artsnavn
vitenskapelig

Blyfasan (Blå ørefasan)

Crossoptilon auritum

Tibetansk ørefasan
Hjelmperlehøns
Temminick tragopan

Crossoptilon harmani
Numida meleagris
Tragopan temminckii

Antall Naturlig utbredelse

Tibet/Kina
6 Tibet/Kina
6

10 Sentral-Afrika
6 Sørlig Sentral-Asia

Klimasone
Temperert
Temperert
Tropisk
Tropisk

Opplysninger om utbredelse fra GBIF (https://www.gbif.org/ ), søk på vitenskapelige artsnavn.
Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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Innførselen er planlagt fra 01.04.2022 til 01.04.2025 for fremvisning i dyrepark. Ettersom det
søkes om innførsel fra Norge er dette ikke å regne som innførsel, men å overføre til dyreparken
fra ikke oppgitt selger i Norge. Du opplyser følgende i søknaden:
" All animals that do not originate from a BALAI accredited facility or confined establishment will be
kept in quarantine for 30 days. Upon arrival, all animals will be subjected to a clinical examination by
the establishment veterinarian, and health records and identification documents (if applicable) will be
checked, in accordance with the EU animal health law. Each species will be confined to an enclosure
that is adapted to their specific needs, and will not be allowed to roam. All birds will be housed indoors
at night. The park's perimeter is completely fenced. Most birds will be allowed to breed to a certain
extent, but eggs will be removed if population control is needed. Hormonal implants can be used in
those birds whom we do not wish to breed at all. Species such as the helmeted Guinea fowl,
Temminck's tragopan and blue‐eared pheasant are commonly kept by aviarists in Norway. Guinea fowl
can also be found in Kristiansand's Dyrepark.
None of the bird species that are applied for are likely to be able to survive and reproduce in Norway
outside of a captive setting due to the small number of animals that will be introduced, the fact that
they are easily predated, and the fact that they are mostly adapted to different habitats."

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
To av artene (hjelmperlehøne og temmick tragopan) er hjemmehørende i tropiske/subtropiske/varme tempererte strøk i Afrika/Asia. Utbredelsen er i klimasone og natur med svært
ulike forhold fra Norge.
Blyfasan og tibetansk ørefasan er fjellarter som har naturlige leveområder med miljøforhold som
kan legge til rette for overlevelse i norsk natur.
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 artene, hjelmperlehøns (Numida meleagris), og
temminick tragopan (Tragopan temminckii), 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
disse artene så lav at det ikke vil føre til en økt belastning på økosystemet.
Blyfasan (Crossoptilon auritum) og tibetansk ørefasan (Crossoptilon harmani) kan etter alt å
dømme overleve i norsk natur. De er imidlertid ikke etablert med bestander i Europa eller
sammenlignbare områder i Nord-Amerika. Vi vurderer derfor at innesluttet hold av disse artene
neppe medfører risiko for norsk naturmangfold.
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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
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