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Tillatelse til å innføre skrukketrollarten Cubaris murina
Vi viser til søknaden datert 01.06.2022 om tillatelse til å innføre skrukketrollarten Cubaris murina.

Vedtak
Miljødirektoratet gir tillatelse til å innføre 12 - tolv individer av skrukketrollarten Cubaris murina.
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. Dette innebærer at de skal holdes innendørs i
rømningssikrede bur/terrarier.
 Organismene eller avkom av disse kan ikke tas ut av Ryggeveien 410, 1580 Rygge uten
tillatelse herfra, unntak er ved skifte av bopel. Samme vilkår gjelder for søker for ny
bopel.
 Dersom organismene skulle unnslippe ut i miljøet må du varsel Statsforvalteren i Oslo og
Viken
 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 tolv individer av skrukketrollarten Cubaris murina i tidsrommet fra
01.06.2022 til 02.06.2022. Du opplyser at formålet med innførselen er hobbyhold. For øvrig
opplyses følgende i søknaden:
" De skal ikke settes ut, og skal kun oppholde seg i terrarium.
Disse skal på ingen måte bli satt ut i naturen."

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.
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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 omsøkt art
Skrukketrollarten Cubaris murina er utbredt i Sør- og Mellom-Amerika, sørligste deler av USA og
Sørøst-Asia, i sub-tropiske/tropiske område, se https://www.gbif.org/species/5175817 for
utbredelse.
Vurdering
Naturmangfoldlovens § 9 krever at det skal foreligge tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
en beslutning kan ha for naturmiljøet (føre-var prinsippet).
Skrukketrollarten Cubaris murina kan sannsynligvis ikke overleve i norsk natur. Med en
utbredelse begrenset til tropiske/subtropiske områder, mangler de etter alt å dømme på grunn
av krav til høyer temperaturer evne til å konkurrere med, drepe eller skade (predatere), eller
krysse seg med, norske arter. Av samme grunn er risikoen ved å innføre disse artene så lav at det
ikke vil føre til en økt belastning på økosystemet.
Artens tropisk utbredelser tilsier at det er svært liten risiko for skade på norsk naturmangfold
knyttet til innførsel og hold av artene. Vi gir derfor tillatelse.

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.
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