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Tillatelse til innførsel av Gallicolumba crinigera,
Gallicolumba luzonica m.fl. til Terje Egon Karlsson
Miljødirektoratet gir Terje Egon Karlsson tillatelse til innførsel av seks – 6
individer av hver av artene Aztekvaktel, (Cyrtonyx montezumae), Gulbuktukan,
(Pteroglossus viridis), Grønnskjære, (Cissa chinensis), Tobeltetukan,
(Pteroglossus pluricinctus), Rødgumptukan, (Aulacorhynchus heamatopigus),
Brillelattertrost, (Garrulax canorus), Hvithettelattertrost, (Garrulax bicolor),
Hvithodelattertrost, (Garrulax leucolophus), gulbrynpitta, (Hydrornis guajana),
Culiktukan, (Selenidera piperivora), Ildkragelattertrost, (Trochalopteron
yersini), Maskedue, (Oena Capensis), Tamburindue, (Turtur tympanistria),
Gulhodemanakin, (Ceratopipra erythrocephala), Rødbeinhonningkryper,
(Cyanerpes cyaneus), Arieshama, (Copsychus malabaricus), Blåalvefugl, (Irena
puella), Larmekokaburra, (Dacelo leachii), Kongestær, (Cosmopsarus regius),
Rødøret bylbyl, (Pycnonotus jacosus), Praktstær, (Lamprotornis superbus),
Rødbustskjeggfugl, (Psilopogon pyrolophus), Svartbelteskjeggfugl, (Pogonornis
dubius), Snøkronetrosteskvett, (Cossypha niveicapilla), Hvithodevever,
(Dinemellia dinemelli), Ildviftehøne, (Rollulus rouloul), Wongadue, (Phaps
chalcoptera), Grådue, (Claravis Pretiosa), Gulbrystjorddue, (Gallicolumba
rufigula), Sulawesijorddue, (Gallicolumba tristigmata), Luzonbloddue,
(Gallicolumba luzonica) og Mindanaobloddue, (Gallicolumba crinigera)til privat
hold, jf. forskrift om fremmede organismer § 6.
Sakens bakgrunn
Det vises til søknader datert 02.12.2020 fra Terje Egon Karlsson (søker), om tillatelse til innførsel
av:

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
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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Artsnavn norsk

Artsnavn vitenskapelig

Aztekvaktel
Gulbuktukan
Grønnskjære

Rødgumptukan
Brillelattertrost
Hvithettelattertrost
Hvithodelattertrost
gulbrynpitta
Culiktukan
Ildkragelattertrost

Cyrtonyx montezumae
Pteroglossus viridis
Cissa chinensis
Pteroglossus
pluricinctus
Aulacorhynchus
heamatopigus
Garrulax canorus
Garrulax bicolor
Garrulax leucolophus
Hydrornis guajana
Selenidera piperivora
Trochalopteron yersini

Maskedue

Oena Capensis

Tamburindue
Gulhodemanakin

Turtur tympanistria
Ceratopipra
erythrocephala

Rødbeinhonningkryper
Arieshama
Blåalvefugl
Larmekokaburra
Kongestær
Rødøret bylbyl
Praktstær
Rødbustskjeggfugl
Svartbelteskjeggfugl

Cyanerpes cyaneus
Copsychus malabaricus
Irena puella
Dacelo leachii
Cosmopsarus regius
Pycnonotus jacosus
Lamprotornis superbus
Psilopogon pyrolophus
Pogonornis dubius

Snøkronetrosteskvett
Hvithodevever
Ildviftehøne
Wongadue

Cossypha niveicapilla
Dinemellia dinemelli
Rollulus rouloul
Phaps chalcoptera

Grådue
Gulbrystjorddue
Sulawesijorddue
Luzonbloddue

Claravis Pretiosa
Gallicolumba rufigula
Gallicolumba
tristigmata
Gallicolumba luzonica

Mindanaobloddue

Gallicolumba crinigera

Tobeltetukan

Naturlig
Antall utbredelse
MellomAmerika/Sørlige
6 USA
6 Sør-Amerika
6 Sør-Øst Asia

Klimasone
Sub-tropisk/
Temperert
Tropisk
Tropisk

6 Sør-Amerika

Tropisk

6
6
6
6
6
6
6

Sør-Amerika
Sumatra
Sumatra
Sørøst-Asia
Java/Bali
Sør-Amerika
Vietnam
Afrika sør for
6 Sahara
Afrika sør for
6 Sahara

Tropisk
Sub-tropisk
Tropisk
Sub-tropisk
Tropisk
Tropisk
Tropisk

6 Sør-Amerika
Sør-og Mellom6 Amerika
6 Sør-Asia
6 Sør-Asia
6 Australia
6 Øst- Afrika
6 Sør-Asia
6 Øst- Afrika
6 Malaysia, Indonesia
6 Vest-Afrika
Vest- og Sentral6 Afrika
6 Øst- Afrika
6 Sørøst-Asia
6 Australia
Sør- og Mellom6 Amerika
6 Sørøst-Asia

Tropisk

6 Sulavesi
6 Fillipinene
Sørøst-Asia,
6 Filipinene

Tropisk
Tropisk

CITESkategori

II

II

Sub-tropisk
Tropisk

Tropisk
Sub-tropisk
Tropisk
Tropisk
Sub-tropisk
Tropisk
Tropisk
Tropisk
Tropisk
Tropisk
Tropisk
Tropisk
Sub-tropisk
Sub-tropisk
Tropisk
II

Tropisk

Formålet er privat hold. Tidsrom for planlagt innførsel er 01.01.2021 – 31.12.2021. Søker oppgir at
fuglene skal importeres fra EU.
Vi gir ikke tillatelse til utendørs hold av slike arter uten at det samtidig er søkt om og kan gis
tillatelse til utsetting av arten.
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.
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. Vi kan
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ikke gi tillatelse til innførsel dersom det er grunn til å anta at innførselen vil medføre vesentlige
uheldige følger 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.
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. De omsøkte artenes naturlige utbredelse gjør at de etter alt å dømme ikke
kan etablere seg i norsk natur. Vi finner derfor ikke grunn til å anta at innførselen vil medføre
vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfoldet. Vi har dermed hjemmel til å gi i tillatelse.
Ved den skjønnsmessige vurderingen av om tillatelse bør gis, finner ikke direktoratet grunn til å
tillegge føre-var-hensynet vekt, jf. naturmangfoldloven § 9. Artene er ikke vurdert i forbindelse
med utarbeidelse av fremmedartlista 2018 og mangler etter alt å dømme, på grunn av sine
temperaturkrav evne til å konkurrere med, predatere på norske arter i et omfang som vi oppfatter
som til skade for naturmangfoldet. Med unntak av en art er alle artene naturlig utbredt i tropiske og
subtropiske klimasoner. En art aztekvaktel, (Cyrtonyx montezumae), er utbredt i varm temperert og
subtropisk klimasoner, men vi vurderer at heller ikke denne arten kan etablere seg i norsk natur og
klima. Vi finner ikke sannsynlig at noen av artene kan krysse seg med norske arter. Fuglene skal
etter denne tillatelsen holdes i bur e.l. inne. Rømningsfaren er dermed begrenset.
Dette tilsier 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 fra den lave risikoen innførselen
innebærer for norsk biologisk mangfold gir vi tillatelse.
Vi gjør oppmerksom på at Gulbuktukan, (Pteroglossus viridis), Brillelattertrost, (Garrulax canorus)
og Luzonbloddue, (Gallicolumba luzonica) står på lister over arter omfattet av konvensjonen om
internasjonal handel med truede art (CITES):
For art på liste II skal forsendelsen følges av en CITES eksporttillatelse utstedt av CITES
myndighetene i eksportstaten (se https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp) samt
CITES importtillatelse utstedt av Miljødirektoratet som norsk CITES myndighet
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=35&Menyvalg=SOKNADSSENTER .
Original CITES tillatelser og utstedte kopier skal tollbehandles ved utførsel fra eksportstat og av
norsk toll ved innførsel til Norge. Originale tillatelser skal deretter oversendes til Miljødirektoratet.
Utstedt kopi beholdes av eier/importør.
Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at tillatelse etter forskrift om fremmede organismer ikke
fritar for krav etter annet regelverk, som krav under matloven og smittevernloven.
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)
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Vedtak
Med hjemmel i forskrift om fremmede organismer §§ 6 og 15 gir Miljødirektoratet Terje Egon
Karlsson tillatelse til innførsel av følgende arter:
Artsnavn norsk
Aztekvaktel
Gulbuktukan
Grønnskjære
Tobeltetukan
Rødgumptukan
Brillelattertrost
Hvithettelattertrost
Hvithodelattertrost
gulbrynpitta
Culiktukan
Ildkragelattertrost
Maskedue
Tamburindue
Gulhodemanakin
Rødbeinhonningkryper
Arieshama
Blåalvefugl
Larmekokaburra
Kongestær
Rødøret bylbyl
Praktstær
Rødbustskjeggfugl
Svartbelteskjeggfugl
Snøkronetrosteskvett
Hvithodevever
Ildviftehøne
Wongadue
Grådue
Gulbrystjorddue
Sulawesijorddue
Luzonbloddue
Mindanaobloddue

Artsnavn vitenskapelig
Cyrtonyx montezumae
Pteroglossus viridis
Cissa chinensis
Pteroglossus pluricinctus
Aulacorhynchus heamatopigus
Garrulax canorus
Garrulax bicolor
Garrulax leucolophus
Hydrornis guajana
Selenidera piperivora
Trochalopteron yersini
Oena Capensis
Turtur tympanistria
Ceratopipra erythrocephala
Cyanerpes cyaneus
Copsychus malabaricus
Irena puella
Dacelo leachii
Cosmopsarus regius
Pycnonotus jacosus
Lamprotornis superbus
Psilopogon pyrolophus
Pogonornis dubius
Cossypha niveicapilla
Dinemellia dinemelli
Rollulus rouloul
Phaps chalcoptera
Claravis Pretiosa
Gallicolumba rufigula
Gallicolumba tristigmata
Gallicolumba luzonica
Gallicolumba crinigera

Antall
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tillatelsen gjelder fra 04.01.2021 til 31.12.2021.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Organismene skal oppbevares og emballeres på en slik måte at de ikke kan slippe ut i miljøet
ved holdet eller transporten
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
 Eventuelle ansatte og andre som er involvert i innførselen skal ha kunnskap om innholdet i dette
vedtaket
 Organismene eller evt. avkom kan ikke omsettes eller videreformidles på annen måte uten
tillatelse fra Miljødirektoratet
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.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Janne Øvrebø Bohnhorst

Johan Danielsen

seksjonsleder

seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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