Samarbeidsavtale
mellom
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (nedenfor kalt VKM) og Artsdatabanken

1. Avtalen omfatter
Samarbeid om gjennomføring av miljørisikovurderinger av fremmede arter i Norge.

2. Avtalens forankring
Avtalen er forankret i ”Samhandlingsavtale mellom Miljødirektoratet og VKM”, punkt 8, siste
ledd, der det heter:
«Det etableres en bilateral samarbeidsavtale mellom VKM og Artsdatabanken, blant annet
vedrørende avgrensning av VKMs og Artsdatabankens oppgaver (som omtalt i notat av 20. juni
2014), snarest etter inngåelse av denne avtalen og før ikrafttredelse».
Denne samarbeidsavtalen skal regulere hvordan samarbeidet i praksis skal foregå på ulike
nivåer mellom de to institusjonene.

3. Formål med avtalen
Avtalen skal bidra til at partenes kompetanse innen temaet fremmede arter utnyttes på best
mulig måte. Det skal herunder skapes synergier mellom VKM og Artsdatabanken som styrker
arbeidet med å få fram bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for forvaltningen om risiko
knyttet til fremmede arter. I dette ligger også at partene sammen framstår sterkere og med
større faglig tyngde enn om de opererer hver for seg og at partene til sammen dekker flere
departementers områder.

4. Partenes ansvarsområder
I Artsdatabankens mandat heter det: «Artsdatabanken har ansvar for å vurdere økologisk risiko

knyttet til arter som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge (fremmede arter) og å føre
oversikt over slike arter som er påvist i Norge».
Artsdatabankens mandat endres ikke som følge av VKMs oppgaver knyttet til
samhandlingsavtalen mellom Miljødirektoratet og VKM.
VKM har hovedansvaret for risikovurderinger av aktiviteter/tiltak som både bygger på artens
risikokategori og øvrige forhold som må vektlegges i en konkret miljørisikovurdering, herunder
inneslutningstiltak.

5. Tiltak og forpliktelser
Tett kommunikasjon er avgjørende for at samarbeidet skal lykkes. Partene er således enige om
følgende gjensidige tiltak og forpliktelser:










Partene skal involvere hverandre i utviklingen av metodikk, for å unngå at det utvikles
parallelle metoder og for å sikre at metodene ivaretar de ulike kravene som stilles til
vurderinger av miljørisiko
Det skal etableres møteplasser og rutiner for metodearbeid og andre relevante oppgaver,
herunder avgrensninger av hvilke arter som vurderes i partenes respektive arbeid
Partene skal samarbeide om strategier for økt kunnskapsproduksjon og datatilgang og
synliggjøre viktige kunnskapsbehov
Partene skal holde hverandre informert og oppdatert når det gjelder aktuelle saker samt
nye risikovurderinger fra Artsdatabanken og nye bestillinger til VKM
Det gjennomføres halvårlige kontaktmøter, minst ett av disse skal være direktørmøter
Det oppnevnes en fast kontaktperson i hver institusjon
Etter behov oppnevnes observatører i hverandres arbeid
Det utarbeides rutiner for hvordan partene skal omtale hverandres sluttprodukter
Det utarbeides en standard formulering om samarbeid og rollefordeling mellom VKM og
Artsdatabanken

6. Start og varighet
Avtalen trer i kraft 01.01.2015 og varer til og med 31.12.2016.
Det er partenes intensjon at avtalen oppdateres og forlenges, bl.a. med bakgrunn i de erfaringer
som høstes i avtaleperioden.

Oslo/ Trondheim, den 05.12.2014
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Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Artsdatabanken

Se samhandlingsavtale mellom VKM og Mattilsynet
Se samhandlingsavtale mellom VKM og Miljødirektoratet
Se samhandlingsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og
miljødepartementet

