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Tillatelse til innførsel av russels huggorm (Daboia Ruselii) og
bushmaster (Lachesis melanocephala) til Opplev Tropisk, Den
Lille Dyrehage v/Nils Harald Reiersen
Miljødirektoratet gir Opplev Tropisk, Den Lille Dyrehage v/Nils Harald Reiersen
tillatelse til innførsel av Russels huggorm (Daboia Ruselii) og bushmaster
(Lachesis melanocephala) til hold i dyrehage, jf. forskrift om fremmede
organismer § 6.
Sakens bakgrunn
Det vises til søknad datert 25.10.2020 fra Opplev Tropisk, Den Lille Dyrehage v/Nils Harald Reiersen
(søker), om tillatelse til innførsel av Russels huggorm (Daboia Ruselii) og bushmaster (Lachesis
melanocephala).
Tidsrom for planlagt innførsel er 26.10.2020 - 30.06.2021.
Lovgrunnlaget
Formålet med forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer (forskriften) er å hindre
innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre,
uheldige følger for naturmangfoldet, jf. forskriften § 1. Etter forskriften § 6 kreves det tillatelse for
innførsel av organismer til Norge som ikke er omfattet av forbudet i § 5 eller unntakene i § 7.
Ved vurderingen av søknaden skal Miljødirektoratet særlig legge vekt på om den omsøkte
organismen kan gi uheldige følger for det biologiske mangfold, jf. forskriften § 6 andre ledd. Det
kan ikke gis tillatelse hvis det er grunn til å anta at innførselen vil medføre vesentlig risiko 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. De miljørettslige
prinsippene i naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
vurderingen, jf. nml § 7. I tillegg skal tiltaket vurderes opp mot andre viktige samfunnsinteresser,
jf. nml § 14.
Miljødirektoratets vurdering
Innførsel av artene krever tillatelse etter forskriften § 6.
Miljødirektoratet anser at kunnskapsgrunnlaget for å behandle denne søknaden er tilstrekkelig, jf. §
8 i naturmangfoldloven.
For disse artene med utbredelse i henholdsvis Sør-Asia og Sør- og Mellom-Amerika,
(https://www.gbif.org/species/8602156 og https://www.gbif.org/species/5221064 ) gjør den
naturlige utbredelsen at den etter alt å dømme ikke kan overleve i norsk natur. Innførsel medfører
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ikke vesentlig risiko for uheldige følger for biologisk mangfold, jf. forskriften § 6 andre ledd.
Miljødirektoratet har dermed hjemmel til å gi i tillatelse.
Direktoratet finner ikke grunn til å tillegge føre-var-hensynet vekt i denne saken, jf.
naturmangfoldloven § 9. Artene er ikke vurdert i forbindelse med utarbeidelse av fremmedartlista
2018. De tropiske og sub-tropiske artene mangler etter alt å dømme på grunn av sine
temperaturkrav evne til å konkurrere med, predatere på eller krysse seg med norske arter i en grad
som kan skade naturmangfoldet. Dette tilsier sammen med vilkårene for innførsel, se under, at
innførsel av omsøkte arter ikke vil føre til økt belastning på økosystemet, jf. naturmangfoldloven §
10. Direktoratet finner det ikke relevant å gå inn på en nærmere vurdering av de miljørettslige
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12. Ut ifra den lave risikoen innførselen innebærer for
norsk biologisk mangfold, gir Miljødirektoratet tillatelse til innførselen.
Artene har giftig bitt som kan medføre fare for liv og helse. Det tilligger ikke Miljødirektoratet å
vurdere dette hensynet ved vurdering av om tillatelse til innførsel kan gis. Direktoratet finner
likevel grunn til å gjøre oppmerksom på ansvaret som påhviler dyreeier ved hold av arter som kan
være giftige eller gi sterke allergiske reaksjoner ved bitt eller stikk.
Bestemmelser i forskrift om fremmede organismer som gjelder ved innførsel av organismer:
 Ved innførsel skal forsendelsen være merket med (jf. forskriften § 25 første ledd):
o Organismens vitenskapelige navn og eventuelle norske eller engelske navn
o Antall eller annen angivelse av mengde organismer
o Vår referanse (oppgitt i tillatelsen)
Vedtak
Miljødirektoratet gir Opplev Tropisk, Den Lille Dyrehage v/Nils Harald Reiersen tillatelse til innførsel
av 2 – to Russels huggorm (Daboia ruselii) og 2 – to bushmaster (Lachesis melanocephala), jf.
forskrift om fremmede organismer §§ 6 og 15:
Tillatelsen gjelder til 30.06.2021 og gis på følgende vilkår:
 Den ansvarlige for innførselen om å sørge for at ansatte og andre som er involvert i innførselen
har kunnskap om:
o Risikoen for uheldige følger og andre forebyggende tiltak i samsvar med aktsomhetsplikten
slik den er beskrevet i § 18 (1)
o At det foreligger en tiltaks- og varslingsplikt etter § 19, samt om øvrige bestemmelser i
forskriften som gjelder for innførselen
o At tilsvarende gjelder også informasjon til kunder og andre mottakere ved omsetning eller
formidling av omsøkte organismer, se § 20 (2)
o At dette må kunne dokumenteres ved tilsyn
 Organismene skal anskaffes, oppbevares, brukes og destrueres slik at de ikke kan slippe ut i
miljøet, også ved transport. Dette innebærer at hold skal være innendørs i rømningssikrede
bur/terrarier
 Importerte individer eller evt. avkom kan ikke tas levende ut av dyreparken uten tillatelse fra
Miljødirektoratet.
 Ved evt. rømming skal Miljødirektoratet og fylkesmannen varsles umiddelbart.
 Informasjonskravet i § 20 i forskrift om fremmede organismer må overholdes. Ansatte som har
ansvar for innførselen skal også informeres om innholdet i denne tillatelsen. Informasjon som er
gitt i medhold av bestemmelsen må kunne dokumenteres ved tilsyn
Dersom vilkår i tillatelsen ikke følges, kan Miljødirektoratet oppheve den eller endre vilkårene.
Tilsier ny kunnskap at risikoen for uheldige følger for biologisk mangfold er større enn antatt, jf.
naturmangfoldloven § 67, kan også tillatelsen trekkes tilbake eller vilkårene endres.
Miljødirektoratet kan også føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i medhold av forskriften blir
overholdt, jf. § 30 i forskrift om fremmede organismer.
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Dette vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker etter at dette brevet
ble mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuell klage sendes til Miljødirektoratet.
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