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Tillatelse til å innføre sabeloryx (Oryx dama)
Vi viser til søknaden datert 03.11.2021 om tillatelse til å innføre fem sabeloryx (Oryx dama).

Vedtak

Miljødirektoratet gir tillatelse til å innføre fem – 5 individer av sabeloryx (Oryx dama).
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
innhegninger med doble gjerder.
 Importerte individer eller ev. avkom kan ikke tas levende ut av Haugaland Zoo uten
tillatelse fra oss.
 Du må varsle både oss og Statsforvalteren i Rogaland 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.

Kort om bakgrunnen for saken

Du har søkt om å innføre fem - 5 sabeloryx (Oryx dama) i ikke nærmere oppgitt tidsrom. I
søknaden opplyser du:
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"Det vil være 1.4, og hannen er kastrert. Det er dermed ikke teoretisk mulig for dem å etablere seg, selv
om de hadde overlevd i norsk natur. De tåler kulde og å bli våt dårlig som gjør det usannsynlig at de
ville kunnet overleve nevneverdig lenge i naturen. Innhegningen vil være omringet av et 2m høyt gjerde
med overheng innover på toppen. Dette gjør det svært lite sannsynlig at de skal kunne komme seg ut.
Dessuten leder alle porter inn i parken, som gjør at dersom de skulle ha kommet seg ut gjennom dem,
ville de fortsatt vært inngjerdet av parkens ytre gjerder og porter. Rømming ut av parken er svært lite
sannsynlig. Dette er en vanlig art å holde i europeiske dyreparker, og jeg vet ikke om tilfeller av at de
har rømt. Arten er underlagt EAZAs EEP og de har godkjent innhegningen.
Arten tåler det norske klimaet svært dårlig, særlig med tanke på vind, regn og kulde. De kan nok
overleve en stund utendørs om sommeren, men så snart høsten kommer ville de trolig ha fryst i hjel.
De vil ikke kunne formere seg, og dermed kan de heller ikke etablere seg."

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/sub-tropisk utbredelse og er tilpasset liv i åpent ørken/steppelandskap.
Den kommer fra en klimasone svært ulik norske forhold.
Vurdering
Arten kan mest sannsynlig ikke overleve i norsk natur. De er tropiske/sub-tropiske og mangler på
grunn av sine temperaturkrav evne til å konkurrere med, drepe eller skade, eller krysse seg med
norske arter.
Vi mener at risikoen ved å innføre sabeloryx (Oryx dama) så lav at det ikke vil føre til en økt
belastning på økosystemet. Vi gir derfor tillatelse.
Vi gjør oppmerksom på at sabeloryx (Oryx dama) står på liste I over arter som er omfattet av
konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Du 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. Du må deretter sende de originale tillatelsene til
Miljødirektoratet, mens du beholder den utstedte kopien.
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Klagerett

Dere 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

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Janne Øvrebø Bohnhorst

Johan Danielsen

seksjonsleder

seniorrådgiver
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