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Protokoll 

Fra oppstartsmøte i faggruppen for fremmede organismer og 

handel med truede arter (CITES)  

Dato: 27.09.2018, kl. 09.00-15.00            
Sted: VKM – Sandakerveien 24c – Store møterommet            

Møteleder: Martin Malmstrøm  

Deltakere  

Gaute Velle (leder), Anders Nielsen, Eli K. Rueness, Kjetil Hindar, Lawrence Kirkendall, Hugo de Boer, 

Katrine Eldegard, Lars Robert Hole, Johanna Järnegren, Erlend, B. Nilsen, Eva. B. Thorstad  

Forfall: Kyrre Kausrud og Inger Elisabeth Måren.  

Fra Miljødirektoratet via Skype: Guro Sylling og Esten Ødegaard (kl. 14:00-15:00)  

Fra sekretariatet til VKM: Martin Malmstrøm og Maria Gulbrandsen Asmyhr (Merethe A. Finne 14:00-

15:00)  

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring  

Møteleder ønsket velkommen og alle holdt en kort introduksjon om sin bakgrunn og sine 

tanker rundt arbeidet i VKM. Ingen hadde noe nytt å melde i forhold til habilitet, men etter 

gjennomgangen og diskusjonen rundt habilitet på oppstartsseminaret (onsdag 26. 

september) ble det besluttet at alle skulle ta en ny runde og tenke over om det var noe som 

burde legges til.  

2. Gjennomgang av saksgangen i VKM prosjekter  

Møteleder gikk igjennom de ulike stegene i en VKM vurdering, fra diskusjon av oppdrag til 

ferdig rapport og evaluering. 

3. CITES 

Maria informerte om at VKM er i en innfasingsperiode for å fungere som «Scientific 

Authority» for CITES arbeidet i Norge. Det ble også en gjennomgang av hva CITES er, hvilke 

endringer har kommet i den nye forskriften og hvilken rolle VKM skal ha.  
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4. Presentasjon og gjennomgang av tidligere prosjekter  

Møteleder gikk igjennom tre ulike prosjekter som faggruppen for fremmede organismer og 

handel med truede arter (CITES) har jobbet med de siste par årene. Prosjektene som ble 

brukt som eksempler var «Villsvinpopulasjoner i Norge – konsekvenser for helse og miljø», 

«Import og hold av landlevende snegler – risiko for biologisk mangfold» samt «Utsetting av 

stokkender – risiko for miljø og dyrehelse». Prosjektene ble valgt ut på bakgrunn av at de 

illustrerer ulike aspekter ved arbeidet i VKM, samt fremhevet tverrfaglighet og arbeid på 

tvers av faggrupper.  

5. Praktisk informasjon  

Det ble gitt diverse praktisk informasjon ang arbeidet i VKM med fokus på:  

• Habilitet og godtgjøring (v/ Gisle Solstad og Nina Sand Fride)  

• Kommunikasjon og VKMs mandat (v/ Ingrid M. Høie)  

• Bruk av Risken og SharePoint som arbeidsplattform (v/ Astrid Tvedt)  

 
Sammendrag av det viktigste vil bli sendt ut separat.  

 
6. Valg av nestleder  

Ander Nielsen ble valgt til nestleder for faggruppen ved akklamasjon. 

7. Nye bestillinger fra Miljødirektoratet  

Møteleder la frem ulike prosjekter som VKM har blitt forespeilet før Miljødirektoratet 

informerte litt om bakgrunnen for de ulike prosjektene og hvilken status disse nå har. 

Prosjektene som ble diskutert og ansett som sannsynlig at vil bli gjennomført er per i dag:  

• Risikovurdering av pukkellaks opp i mot oppdrettslaks og biodiversitet. Status: Bestilling er 

nesten klar og trenger bare noen små justeringer. Sammensetning av prosjektgruppe ble 

diskutert.  

• Kunnskapsoppsummering av krypsiv. Status: Bestilling er oversendt VKM som diskuterer 

denne internt. 
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• Risiko for uheldige følger for biodiversiteten i Norge knyttet til bruk av rensefisk. Status: 

Bestillingen er snart klar for oversendelse til VKM.  

• Risikovurdering av rynkerose. Status: Bestillingen er påbegynt.  

• Risikovurdering / Kunnskapsoppsummering av Batrachochytridum dendrobatidis (Bd) 

som forårsaker cythridiomykose hos en rekke amfibier. Status: Bestillingen er påbegynt.  

• Risiko for dårlig dyrevelferd og uheldige følger for norsk biodiversitet ved utsetting av ulike 

fuglearter til hundetrening og jaktformål (hovedsakelig rapphøns og fasan). Status: Bestilling 

påbegynt, men vil ikke bli prioritert. Uvisst om prosjektet blir gjennomført.  

 

8. Ny møtedato  

Neste fanggruppemøte blir mandag 3. desember. Mer informasjon vil bli sendt ut i god tid. 

Det vil også bli arrangert en middag i forbindelse med dette møtet, så hold av kvelden. 
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